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 الكتاب األول
 مرادر االلتدام

 بااللتداـ التعخيف
 ىحا ؼيذسل والذخرية السالية اإلفخاد عبلقات 1951 لدشة 40 رقع العخاقي السجني القانػف  يشطع

 السشطسة القانػنية القػاعج مجسػعة عغ عبارة وىػ الذخرية األحػاؿ قدع-1 رئيدضغ قدسضغ القانػف 
 رقع العخاقي الذخرية األحػاؿ قانػف  وىػ خاص بقانػف  القػاعج ىحه استقمت وقج بأسختو الفخد لعبلقة
 .1959 لدشة 188

 مغ بغضخه الفخد لعبلقة السشطسة القانػنية القػاعج مجسػعة ويذسل السعامبلت أو العضشية األحػاؿ قدع-2
 .الساؿ حضث

 السالية الحقػؽ ، و مادية ؾيسة لو حق كل :بأنو الساؿ العخاقي السجني القانػف  مغ (65) السادة عخفت وقج
 :أنػاع ةثبلث العخاقي القانػف في 

 والحق.السمكية حق مثل ،معضغ شئ عمى معضغ لذخز القانػف  يخػليا مباشخة سمصة ىػ :العضشي الحق
 .(الذئ) الحق ومػضػع الحق صاحبغ عشرخي مغ يتكػف  العضشي

، يمتـد بسػجبيا السجيغ الؿياـ بعسل أو ومجيغ دائغ شخرضغ بضغ قانػنية رابصة وىػ :الذخري الحق
 أداء شيء معضغ.االمتشاع عغ عسل أو 

ضغ، السؤلف ػؽ حق مثلوىي الحقػؽ غضخ السمسػسة ولكشيا ذات ؾيسة مالية،  :الفكخي  أو السعشػي  الحق
 لدشة( 3) رقع السؤلف حق حساية قانػف  مثل خاص غضانػ ق اإحكامي شطعوت والسبتكخيغ، والسختخعضغ،

 .1970( لدشة 65رقع ) ، وقانػف بخاء االختخاع والشساذج الرشاعية1971
 بضغ ما قانػنية رابصة بأنو االلتداـ أو الذخري الحق ،العخاقي السجني القانػف  مغ (69) السادة عخفت

 إف أو بعسل يقػـ إف أو عضشيا حقا يشقل باف السجيغ الجائغ بسقتزاىا يصالب ومجيغ دائغ شخرضغ
 (عضشيا حقا يشقل باف) عبارة إف تبضغ أعبله السادة بشز الػارد االلتداـ بتعخيف دققشا ولػ.عسل عغ يستشع
 نخػ  لحا( بعسل يقـػ إف) عبارة ضسغ مػجػد مزسػنيا أو معشاىا الف بالتعخيف لحكخىا داعي ال زائجة
 بعبارات نفدو السعشى لتكخار مشعا السحكػر التعخيف مغ عضشيا حقا يشقل باف عبارة رفع األفزل مغ

 .مختمفة
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 االلتدام تعخيف مغ يدتخمز
 الحق) بمفع التعبضخ يؤديو الحؼ السعشى نفذ يؤدؼ (الجيغ) وبمفع (االلتداـ) بمفع التعبضخ أف   -

 .(الذخري
 بحمو الخابصة ىحه تتعمق بحضث حخيتو أو السجيغ إرادة عمى يخد قضج أنيا إؼ قانػنية رابصة االلتداـ -

 تشفضح عمى الزخورة عشج العامة الدمصة بسعاونو جبخه أو قيخه يتع بسقتزاىا والتي السالية السجيغ
 .التدامو

 يفتخض الذخري فالحق العضشي الحق عغ الذخري الحق يسضد ما وىحا شخرية رابصة االلتداـ -
 محل والذئ الحق صاحب بضغ مباشخة سمصة فيػ العضشي الحق إما ومجيغ دائغ شخرضغ بضغ رابصة
 .الحق

 بتجخل إال حقو محل عمى الحرػؿ يدتصيع ال الجائغ الف ؛بالػاسصة ا  حق الذخري الحق يدسى لحا -
 الذخري الحق نؿيس عمى العضشي الحق يبجو وىكحا ،السجيغ وىػ القانػنية الخابصة في خخاآل الصخؼ
 .مصمقة سمصة وكحلظ ،وساشة بغضخ تدتعسل مباشخة سمصة

 إعصاء كافأ سػاء مالي بأداء السجيغ ؾياـ ىػ االلتداـ محل يكػف  إف يجب إؼ ،مالي عبء االلتداـ -
 عغ كاالمتشاع ،عسل عغ ا  متشاعا يكػف  وقج شيء، ممكية نقل أو ،الشقػد مغ مبمغ كإعصاء شيء،
الحؼ يػجج ؼيو السحل  سكافذات ال فيشبيو لمسحل الحؼ باعو الستعاقج لمغضخ  تجارؼ  محل افتتاح

 مالية ؾيسة ذا االلتداـ محل يكػف  فأ يجب األحػاؿ جسيع وفي السذتخؼ، تاجخال مشافدة لعجـ السبيع؛
 .بالشقػد تقػيسو يسكغ ؼأ

 واجب إزاء نكػف  بل ،الجقضق الفشي بالسعشى التداـ برجد نكغ لع بالشقػد األداء تقػيع يسكغ ال كاف فإذا
 تكػف  إف يذتخط وال، وتأديبيع األشفاؿ تخبية وواجب ،العدكخية الخجمة أداء واجب مثل ،قانػني

 مشو السصمػب بالعسل السجيغ ؾياـ مغ الجائغ مرمحة تكػف  فقج ،مادية السجيغ أداء مغ الجائغ مرمحة
 عمىأو سضشسا أو حفل مػسيقي،  مدخح صاحب مع متفخج تعاقج لػ كسا ،معشػية أو أدبية مرمحة
 بالسعشى بالتداـ مجيشا  أو الدضشسا أو الحفل،  السدخح صاحب ؼيكػف أو فضمع أو حفل،  مدخحية مذاىجة

 .قانػني واجب بسجخد وليذ الرحيح
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 االلتدامات أنػاع
 :االلتداـ إلى ؼيقدع ،خبلليا مغ إليو شطخيُ  التي الداوية باختبلؼ االلتداـ نػع يختمف
 :الصبيعي وااللتدام السجني االلتدام
 راإجب الجائغ يدتصيع ولحا، والسدؤولية السجيػنية عشرخا ؼيو يتحقق الحؼ االلتداـ ىػ :السجني االلتداـ
 .االلتداـ في العادؼ الػضع ىػ وىحا ،السجيغ عمى جبخا   تشفضحه يسكغ انو إؼ ،تشفضحه عمى السجيغ

 ولحا، السدؤولية دوف  ،فقط السجيػنية عشرخسػػ  ؼيو يتحقق ال الحؼ االلتداـ فيػ :الصبيعي االلتداـ إما
 ومغ، ا  ياختيار  بتشفضحه يقػـ إف لمسجيغ يكػف  فانو ذلظ ومع ،تشفضحه عمى السجيغ يجبخ فأ لمجائغ يكػف  ال

 .العادؼ التقادـ مجة عميو تسزي الحؼ( الجيغ) الذخري الحق ىػ الصبيعي االلتداـ أمثمة
 :االيجابي وااللتدام الدمبي االلتدام
 لػ بو الؿياـ لو يحق كاف بعسل الؿياـ عغ السجيغ امتشاع محمو يكػف  الحؼ االلتداـ ىػ :الدمبي االلتداـ

ذاتو  الشػع مسارسة عجـ عميو يذتخط مذتخ إلى التجارؼ  محمو ذخزال بيع ل، مثااللتداـ ىحا وجػد ال
 .السبيع السحل فضيا يقع التي السشصقة في ؼ التجار العسل  مغ

 يقـػ كأف ،عسلأداء  أو شيء بإعصاء السجيغ ؾياـ محمو يكػف  الحؼ االلتداـ ىػ اإليجابي: االلتداـ
 .بزاعة بشقل أو دار ببشاء السجيغ
 :والجداء األعحار ىسا ناحضتضغ مغ تطيخ التقديع ىحا وفائجة

 يختب تأخخا   التشفضح في متأخخا   كػف ي لكي ايجابي بالتداـ السجيغ أعحار مغ البج   فانو :األعحار حضث مغ
 فاف الجداء حضث مغ ماأ ،عحارهإ  إلى حاجة فبل الدمبي بالتداـ السجيغ أما، معضشة أثارا   القانػف  عميو

في  أما ،التعػيس وىػ جداء إلى يتعخض فانو ،الدمبي بالتدامو السجيغ خلأ إذا أنو ىي العامة القاعجة
 حداب عمى عضشيا   تشفضحا   االلتداـ تشفضح غائالجؾياـ  زاجػ  ايفض العامة القاعجة ف  إف االيجابية االلتدامات

 بو عمى الػجو الستفق عميو. ولع يقع بالتدامو خلأ متى السجيغ
 :الستتابع غضخ أو الفػري  التدام السدتسخة وااللتدامات الفػرية االلتدامات

 التداـ لمث ،ؼيو جػىخيا   عشرخا   الدمغ ج  يع الو  واحجة دفعو تشفضحه يسكغ الحؼ التداـ ىػ االلتدام الفػري: 
 . فػريا   عقجا   االلتدامات مغ الشػع ىحا يشذئ الحؼ لمعقج ويقاؿ ،السبيع بتدميع البيع عقج في البائع

 مغ ةمج تشفضحه يدتمـد بحضث جػىخيا   عشرخا  ؼيو  الدمغ يكػف  الحؼ االلتداـ يػف :السدتسخ تداملاال  أما
 الحؼ لمعقج يقاؿ، و إلى جية محجدة معضشة مجة شػاؿ معضشة بزاعة تػريج شخز التداـ مثل ،الدمغ
 .السجة عقج أو الدمشي العقج أو السدتسخ العقج االلتدامات مغ الشػع ىحا يشذئ
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 :بػسضمة وااللتدام بشتيجة االلتدام
 نتيجة بتحقضق السجيغ ؼيو يمتـد الحؼ االلتداـ ىػ :(السحجد االلتداـ) أو بتحقضق غاية بشتيجة االلتداـ
 .أشيخ ستة خبلؿ معضشة دار ببشاء شخز يتعيج كأف ،معضشة

 ،السعتاد الخجل عشاية ببحؿ ؼيو السجيغ يمتـد الحؼ االلتداـ يػ: ف(عشاية ببحؿ االلتداـ) بػسضمة االلتداـ أما
 نحػ الصبضب كالتداـعشج تشفضح االلتداـ،  الغضخ مع سمػكو في والححر الحيصة مغ معضغ قجر بحؿ إؼ

 ، والسحامي تجاه مػكمو.مخيزو
بسجخد عجـ تحقق  مخصئا   عج   يحققيا ولع نتيجة بتحقضق ممتدما السجيغ كاف إذا تبجو التقديع ىحا وفائجة

 يمتـد بػسضمة ـاتد لال، لكغ في اأجشبيا   سببا   كافمغ تحؿيقيا  مشعو ما إف السجيغ يثبت لع ماالشتيجة، 
 ،الشتيجة تتحقق لع فإذا ،السصمػبة الشتيجة إلى الػصػؿ لسحاولة السعتاد الخجل عشاية ببحؿ فقطالسجيغ 

 .بيا التـد التي البلزمة الحيصة يتخح لع السجيغ إف يثبت فأ الجائغ عمى كاف
القػؿ أف  الؽيرل العسمي بضغ االلتداـ بتحقضق نتيجة، وااللتداـ ببحؿ عشاية، يكسغ في شبيعة  وباالمكاف

االلتداـ ذاتو، إذا كاف يتػقف تحؿيقو أو عجـ تحؿيقو عمى إرادة السجيغ، كاف التداما  بشتيجة، مثل االلتداـ 
ر أخخػ خارجة عغ إرادة بتدميع شيء معضغ أو الؿياـ بعسل معضغ، أما إف كاف ذلظ يتػقف عمى أمػ 

التداما  ببحؿ عشاية، مثل التداـ الصبضب والسحامي، فاألوؿ يبحؿ وسعو في -غالبا  –السجيغ، كاف االلتداـ 
معالجة مخيزو لكغ  الذفاء وعجمو بضج هللا تعالى، والثاني، يبحؿ جيجه في الجفاع عغ مػكمو، لكغ  

 وىكحا. الحكع لرالح السػكل أو ضجه رىغ بقخار القزاء،
 :العضشية وااللتدامات الذخرية االلتدامات
 ضامشة جسيعيا السالية ذمتو تكػف  إؼ ،شخريا   السجيغ فضيا يمتـد التي ىي :الذخرية االلتدامات

 .القانػني االلتداـفي  العاـ األصل ىػ وىحا ،أمػالو جسيعب تجاه الجائغ ضمتـدف ،بالتدامو لمػفاء
 دوف  معضشة أمػاؿ حجود في إال بو الػفاء عغ السجيغ دأؿيُ  ال الحؼ االلتداـ يػف :العضشي االلتداـ أما

 .الجائغ تجاه العضشي الكفضل التداـ مثل بو، مػفاءل ضامشة كميا السالية ذمة السجيغ تكػف  ال إؼ ،سػاىا
 :التبعية وااللتدامات األصمية االلتدامات

 األصل ىػ وىحا ،سابق التداـ إلى مدتشجا   يكػف  إف دوف  مدتقبل   يشذأُ  الحؼ االلتداـ ىػ :األصمي االلتداـ
 .القانػني االلتداـ في العاـ

 وكاف التداماف وجج إذا ذلظ وعمى ،سابق أصمي اللتداـ تبعا   أُ يشذ الحؼ االلتداـ يػف :التبعي االلتداـ أما
 :حالتضغ في ذلظ ويتحقق ،تبعيا   والثاني أصميا   األوؿ كاف لؤلخخ أساسا حجىساأ
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 عغ بالتعػيس السجيغ التداـ مثل ،خخآ اللتداـ قانػنية نتيجةمتى كاف  ا  تبعي االلتداـ يكػف األولى: 
 .التدامو تشفضح عجـ مغ الشاجع الزخر
الحؼ يعج   الكفضل التداـمثل  ،إليو وباالستشاد أصمي اللتداـ تبعا   أنذمتى  ا  تبعي االلتداـ يكػف الثانية: 

 .بؿيامو إال يقػـ وال األصمي الجيغ يتبع ألنو ا  تبعي ا  التدام
 فيػ وانقزائو ؾيامو حضث مغ األصمي بااللتداـ يختبط التبعي االلتداـ إف في تبجو التقديع ىحا وأىسية
 .ذلظ بغضخ االتفاؽ يقزي أو القانػف  يشز لع ما ،وبصبلنا   وصحة وعجما   وجػدا   معو يجور

القانػف السجني العخاقي خسدة، نتشاوؿ كل مشيا في باب  ومرادر االلتداـ في التذخيع السعاصخ، ومشو
 مدتقل، عمى الشحػ اآلتي:

 الباب األوؿ: العقج.
 الباب الثاني: اإلرادة السشفخدة.

 الباب الثالث: الكدب دوف سبب.
 الباب الخابع: الفعل الزار )السدؤولية التقرضخية(.

 الباب الخامذ: نز القانػف.
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 الباب األول
 العقج

بأنو: تصابق ارادتضغ او أكثخ عمى تختضب أثار قانػنية سػاء أكانت ىحه االثار تتزسغ  يعخف العقج
مغ تسضضد العقج عغ االتفاؽ؛ ذلظ -في الحؿيقة–انذاء التداـ، أـ نقمو، اـ إنيائو أـ تعجيمو، وال فائجة 

كل عقج اتفاؽ والعكذ غضخ صحيح، ويخػ الفقو الفخندي أف  العق ج: انذاء التداـ، واالتفاؽ تعجيل اف  
 ونقل وانياء االلتداـ.

،أف  )العقج ارتباط االيجاب الرادر مغ أحج العاقجيغ بقبػؿ االخخ (1)( مجني عخاقي73وتعخؼ السادة )
 عمى وجو يثبت أثخه في العقػد عمية(.

 وىشا يشبغي مبلحطة ما يأتي:
العقج يقتزي تصابق ارادتضغ أو أكثخ، وبالتالي فإف  اإلرادة السشفخدة مدتقمة عغ العقج في القانػف -1

السجني العخاقي، عمى العكذ مغ الفقو اإلسبلمي، فعشجما يصمق تعبضخ العقج ؼيو، فأنو يخاد بو العقج 
 واإلرادة السشفخدة 

في الشطخ الى الشدعة السػضػعية لمعقج مغ حضث يصابق القانػف السجني العخاقي، الفقو اإلسبلمي، -2
أثخ التعاقج في الذيء السعقػد عميو، وليذ الشدعة الذخرية لمعقج، الدائجة في الفقو البلتضشي، ومفادىا 

 أف  العقج يشذئ التدامات شخرية بضغ الستعاقجيغ.
 

 تحجيج مشصقة العقج: 
 العقج فقط االتفاؽ الحؼ يكػف: ليذ كل اتفاؽ يخاد بو احجاث أثخ قانػني ىػ عقج، بل

 في دائخة السعامبلت السالية.-أ
 في نصاؽ القانػف الخاص.-ب

 وبحلظ يخخج عغ معشى العقج: 
 السعاىجة: التي ىي اتفاؽ بضغ دولتضغ أو أكثخ عمى إحجاث أثخ أو آثار قانػنية. 

 الشيابة البخلسانية: التي ىي اتفاؽ بضغ الشائب وناخبيو.

                                                           
 في معخفة أحػاؿ االنداف، دمحم قجرؼ باشا. ( مغ مخشج الحضخاف262وىي مصابقة لشز السادة ) ((1
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.. فجسيع ىحه االتفاقات تقع في نصاؽ .التي ىي عبلقة عقجية بضغ السػضف والجولة الػضيفة العامة:
 القانػف العاـ. 

 
 مبجأ سمصان اإلرادة:  

يعشي مبجأ سمصاف اإلرادة أف  الشاس ولجوا أحخارا ومتداووف في الحقػؽ والػاجبات، لحا فإف  ليع حخية 
ابخاـ ما شاءوا مغ الترخفات القانػنية، شخط عجـ االضخار بالغضخ، أما القيخ االجتساعي الستسثل 

لعاـ واآلداب، ما يعشي اف بػ)القانػف( فبل يجب أْف يتجخل اال في اضضق الحجود، لغخض حساية الشطاـ ا
اإلرادة ىي مرجر القػة السمدمة لمعقج، ويقترخ دور القانػف عمى تشفضح االلتداـ الحؼ ارتزاه الصخفاف 

 مجني عخاقي(.  146/1استشادا  لقاعجة ))العقج شخيعة الستعاقجيغ(( )السادة 
 يتختب عمى مبجأ سمصان اإلرادة نتيجتان:

اد احخار في ابخاـ ما شاءوا مغ العقػد وتزسضشيا ما شاءوا مغ الذخوط، حخية التعاقج: االفخ  األولى:
استشادا  لسا تتفق عميو اإلرادة، وال يجػز لمقانػف اف يقضج ىحه الحخية اال استثشاء لحساية الشطاـ العاـ 

 واآلداب.
ا اتفقا تساما ، وال يجػز احتخاـ اإلرادة التعاقجية: يعشي أف  ما اتفق عميو الصخفاف يجب أْف يشفح كس الثانية:

تعجيل او وقف تشفضح االلتداـ اال باتفاؽ ججيج بضغ الصخفضغ، وليحا فإن و ال يجػز لمقانػف أو لمقاضي 
 التجخل في تعجيل او إيقاؼ العقج.

  مبجأ سمصان اإلرادة مشتقج مغ جيتضغ:غضخ أف  
 كخة التزامغ االجتساعي. انو يشطخ الى مرمحة الفخد فقط دوف الجساعة فضتجاىل ف األولى:
تقتزي العجالة تجخل القاضي او القانػف لغخض تحقضق التػازف العقجؼ كمسا أختل  لدبب ما،  الثانية:

 كسا ىػ الحاؿ في حالة الطخوؼ الصارئة.  

 اإلرادة في العقػد:  انصممجى س
السالية فقط؛ الف اإلرادة فضيا أكثخ ما يبخز دور اإلرادة بسػجب )مبجأ سمصاف اإلرادة( في السعامبلت 

تحجد الحقػؽ وااللتدامات واثار العقج وال يخد عمضيا سػػ قضػد الشطاـ العاـ واآلداب، في حضغ يزعف 
 دور اإلرادة )سمصاف اإلرادة( في كل مغ:
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األحػاؿ الذخرية: فسع اف اإلرادة ىي أساس عقج الدواج، الحؼ ىػ أساس األحػاؿ الذخرية، إال  -1
 الدواج يحجدىا الذخع والقانػف وفقا  لسرمحة االسخة والسجتسع. اثار 

عقػد الصػائف والجساعات: مثل عقج العسل الجساعي، عقج الرمح مع السجيغ السفمذ، وفضيا -2
 تخزع إرادة األقمية إلرادة وقخار األغمبية.

الشرػص القانػنية ل فضيا التػازف االقترادؼ بدبب الطخوؼ الصارئة: إذ تدسح تالعقػد التي يخ-3
 مجني عخاقي( 146/1لمقاضي تعجيل التدامات الصخفضغ بقرج رفع اإلرىاؽ عغ السجيغ )السادة 

العقػد التي يخاعي فضيا السذخع الصخؼ الزعيف: مثل عقػد اإلذعاف، تذخيعات العساؿ، ونطخية -4
 االستغبلؿ.

 أنػاع العقػد:
 العقج الخضائي والعقج الذكمي والعقج العضشي.-1
 العقج السمـد لجانب واحج والعقج السمـد لجانبضغ.-2
 عقج السعاوضة وعقج التبخع.-3
 العقج السحجد والعقج االحتسالي.-4
 العقج الفػرؼ والعقج السدتسخ. -5
 واًل: العقج الخضائي والعقج الذكمي والعقج العضشي: أ

تػافق االرادتضغ دوف حاجة الى أؼ العقج الخضائي: ىػ العقج الحؼ يكفي النعقاده مجخد التخاضي او 
 إجخاء آخخ، والخضائية ىي القاعجة العامة لمعقػد في القانػف السجني العخاقي.

أما العقج الذكمي: فيػ العقج الحؼ ال يكفي النعقاده مجخد التخاضي، بل يجب اف يتخح ىحا التخاضي، 
 1286ج الخىغ التأمضشي )السادة الذكل الحؼ أوجبو القانػف، والحؼ ىػ غالبا  محخر رسسي، مثل عق

تدجضل عقارؼ عخاقي( التي تقزي بأّف: الترخؼ العقارؼ ال يشعقج اال  3مجني عخاقي(، و)السادة 
 بالتدجضل في دائخة التدجضل العقارؼ السخترة.

والترخؼ العقارؼ: كل ترخؼ قانػني مغ شأنو انذاء حق مغ الحقػؽ العضشية االصمية او التبعية او 
 تغضضخه او زوالو، وكل ترخؼ مقخر لحق مغ الحقػؽ. نقمو او

والذكل ىشا ركغ رابع في العقج الذكمي الحؼ يشز القانػف عمى أنو ال يشعقج غبل  باستيفاء الذكل 
السصمػب قانػنا ، ألف  ىشاؾ عقػدا  رضائية باألصل، وإنسا يتصمب القانػف الذكمية )أؼ الكتابة( لغخض 
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ىا، مثل عقج القخض الحؼ يديج عغ خسدضغ ألف ديشار، فيػ باألصل عقج اثباتيا ال لغخض انعقاد
 رضائي، لكغ  القانػف يػجب الذكمية إلثباتو عغ شخيق الكتابة ال النعقاده.

العقج العضشي: ىػ العقج الحؼ يعج  تدميع محمو أؼ ؾبس السعقػد عميو ركشا  ؼيو، فبل يشعقج العقج العضشي 
 دميع العضغ مػضػع العقج مثل عقج القخض، ـبة السشقػؿ، الػديعة، العارية.بسجخد التخاضي، بل يجب ت

يذار إلى أف  الفقو البلتضشي )األوروبي( يسضل الى عجـ التػسع في عضشية العقػد عمى العكذ مغ الفقو 
 اإلسبلمي.

 لجانب واحج:  ةد السمدمػ لجانبضغ والعق ةد السمدمػ العقثانيًا: 
العقج السمـد لجانبضغ )أو العقج التبادلي(: ىػ العقج الحؼ يشذئ مشح أبخامو التدامات متقابمة في ذمة 
عاقجيو، ؼيكػف كل مغ الصخفضغ دائشا ومجيشا لآلخخ في الػقت ذاتو، كسا ىػ الحاؿ في عقػد البيع، 

 االيجار، السقاولة.   
مشح أبخامو التدامات في ذمة أحج عاقجيو دوف  أما العقج السمـد لجانب واحج: فيػ العقج الحؼ يشذئ

اآلخخ، بحضث يكػف أحجىسا دائشا  فقط، واآلخخ مجيشا  فقط، كسا ىػ الحاؿ في عقػد العارية، فالسعضخ ال 
 يمتـد بذيء، بضشسا السدتعضخ يمتـد بالحفاظ عمى الذيء السعار ورده إلى مالكو بانتياء اإلعارة.

 تسضضد بضغ العقج السمـد لجانبضغ والعقج السمـد لجانب واحج، ىي:اىع الشتائج الستختبة عمى ال
في العقج السمـد لجانبضغ ىشاؾ تخابط بضغ التدامات شخفي العقج، فاذا لع يشفح أؼ شخؼ التدامو جاز -1

لمصخؼ اآلخخ اف يتسدظ بعجـ التشفضح ثع يصمب الفدخ، بضشسا في العقػد السمدمة لجانب واحج ال تػجج 
 متقابمة، ومغ ثع  ال تخابط بضشيا، وبالتالي ال يجخؼ عمضيا الفدخ.التدامات 

في العقج السمـد لجانبضغ تكػف التدامات كل شخؼ سبب التدامات الصخؼ اآلخخ وفقا لمشطخية -2
التقمضجية في ركغ الدبب، اما في العقج السمـد لجانب واحج فبل يػجج إال  التداـ عمى عاتق شخؼ واحج 

 ال يسكغ أْف يقاؿ إنو يعج  سببا  لبللتداـ الصخؼ اآلخخ.دوف اآلخخ، و 
في العقج السمـد لجانبضغ، إذا استحاؿ تشفضح التداـ أحج الستعاقجيغ انقزى االلتداـ وانفدخ العقج، وال -3

 يحجث ذلظ في العقج السمـد لجانب واحج.

 د التبخع: ػ د السعاوضة وعقػ : عقثالثاً 
أخح ؼيو الستعاقج مقاببل  لسا يعصيو مثل عقج البيع، وال يذتخط أخح عقج السعاوضة ىػ العقج الحؼ ي

السقابل مغ الستعاقج االخخ بل يسكغ أخحه مغ غضخه، كسا ىػ الحاؿ في عقج الكفالة، إذ أف السكفػؿ 
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لرالحو يأخح الكفالة مغ الكفضل لزساف تشفضح السكفػؿ الحؼ تعاقج معو التداماتو التعاقجية... ؼيربح 
قج معاوضة ؼيو عػض ولػ مغ الغضخ، وىػ عقج ممـد لجانبضغ، ويكػف لجيشا عقج معاوضة لجيشا ع

 لصخؼ واحج فقط وتبخعا  بالشدبة لمصخؼ اآلخخ مثل الكفضل دوف مقابل الحؼ يعج متبخعا  بكفالتو لغضخه.
اببل  لسا أخحه أما عقج التبخع: فيػ العقج الحؼ ال يأخح ؼيو الستعاقج مقاببل  لسا يعصيو، أو ال يعصي مق

مثل عقج العارية الحؼ يعج  تبخعا  بالشدبة لمسعضخ، وكحلظ اليبة دوف عػض، القخض، الػديعة، الػكالة 
 دوف مقابل.

 فالعقػد السمدمة لجانبضغ: مشيا ما ىػ عقج معاوضة كاإليجار، ومشيا ما ىػ تبخع كالعارية. 
اوضة كالكفالة بأجخ، ومشيا ما ىػ تبخع وكحلظ العقػد السمدمة لجانب واحج: مشيا ما ىػ عقج مع

 كالػديعة.
 أىع نتائج التسضضد بضغ بضغ عقج السعاوضة وعقج التبخع:

)كالبائع في عقج البيع(؛ ذلظ  ضساف الستبخع )كالػاىب في عقج اليبة( أخف مغ ضساف السعاوض-1
أف  الػاىب ال يزسغ العضب الخفي واالستحقاؽ الكمي أو الجدئي، في حضغ يزسشيسا البائع ولػ كاف 

 حدغ الشية ال يعمع بيسا.
مدؤولية الستبخع )كالسػدع عشجه( أخف مغ مدؤولية السعاوض )كالسدتأجخ(، ومدؤولية الستبخع لو -2

 ية السعاوض )كالسدتأجخ(.)كالسدتعضخ( اشج مغ مدؤول
الغمط في شخز الستعاقج يؤثخ في عقج التبخع وال يؤثخ في عقج السعاوضة، اال إذا كاف شخرضتو -3

 محل اعتبار كعقج الذخكة وعقج السدارعة. 
الصعغ بالجعػػ البػليرية )وىي دعػػ عجـ نفاذ ترخؼ السجيغ في حق دائشو(، ال يحتاج الى -4

ػد التبخع ألنو مفتخض بحكع القانػف، مثل ـبة السجيغ شضئا  مغ مالو تجضد إثبات سػء الشية في عق
لمجائغ الصعغ بعجـ الشفاذ دوف حاجة ألثبات سػء الشية، لكغ عقػد السعاوضة )كعقج البيع( ال بج مغ 

 اثبات سػء الشية لمحكع بعجـ نفاذ الترخؼ.   
 العقج السحجد والعقج االحتسالي: خامدًا: 

السحجد: ىػ العقج الحؼ يدتصيع ؼيو كل مغ الستعاقجيغ اف يحجد، وقت تساـ العقج، السقجار الحؼ العقج 
 يأخح والسقجار الحؼ يعصي، ولػ كاف السقجاراف غضخ متعادلضغ كسا ىػ الحاؿ في عقج البيع.

ج، السقجار أما العقج االحتسالي: فيػ العقج الحؼ ال يدتصيع أؼ مغ الستعاقجيغ اف يحجد، وقت تساـ العق
الحؼ يأخح والسقجار الحؼ يعصي، مثل البيع بثسغ ىػ راتب مدتسخ مجػ الحياة؛ فسع أف  السبيع محجد 
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بجقة، إال  أف الثسغ مجيػؿ، إذ قج يكػف راتب شيخ واحج، وقج يكػف راتب عذخيغ عاما ، أو أكثخ أو 
مغ العقػد االحتسالية، وعقج بيع  أقل، تبعا  لسقجار حياة )أؼ عسخ( الذخز، كحلظ فإف  عقج التأمضغ

 دار قبل إكساليا، وبيع الدروع قبل نباتيا.
 الشتائج القانػنية الستختبة عمى تقديع العقج إلى محجد واحتسالي:

يقػـ العقج السحتسل عمى عشرخ االحتساؿ، وىػ الحؼ يقتزي عجـ التػازف بضغ التدامات الصخفضغ، -1
د لو، كاف العقج باشبل ، مثل التأمضغ عمى حياة شخز تبضغ وفاتو لكْغ متى تبضغ اف االحتساؿ ال وجػ 

 قبل ابخاـ عقج التأمضغ، أو بيع مشدؿ بثسغ يجفع لذخز تبضغ وفاتو قبل البيع. 
ال يتأثخ العقج االحتسالي بالغبغ )وىػ عجـ التعادؿ بضغ ما يعصيو الستعاقج وبضغ ما يأخحه(؛ ألنو يقـػ -2

 التعادؿ في الحقػؽ وااللتدامات.  اساسا  عمى االحتساؿ وعجـ
في الغالب، ال يشطخ القانػف إلى العقػد االحتسالية بارتياح، لحلظ ال يجضد بعزيا، مثل عقػد -3

 مجني عخاقي(.  975السقامخة والخىاف )السادة 

 : العقج الفػري والعقج السدتسخ:سادساً 
يا  ؼيو، ويتع تشفضح التداماتو فػرا  في الحاؿ، العقج الفػرؼ: ىػ العقج الحؼ ال يكػف الدمغ عشرخا  جػىخ  

 كالبيع الحؼ يبقى فػريا  ولػ اتفق الصخفاف عمى تأجضل دفع الثسغ. 
أما العقج السدتسخ )أو الدمشي أو عقج السجة(: فيػ العقج الحؼ يكػف الدمغ عشرخا  جػىخيا  ؼيو، وىػ 

 كعقج التجيضد أو التػريج.عمى نػعضغ: مدتسخ التشفضح كعقج اإليجار، ودورؼ التشفضح 
 :العقج الفػرؼ والعقج السدتسخىع نتائج التسضضد بضغ أ 

أثخ الفدخ الخجعي الى وقت االبخاـ يكػف في العقج الفػرؼ، دوف العقج السدتسخ الحؼ يعج ما ُنفِّح مشو -1
 صحيحا  ولػ فدخ العقج، وعشج ذاؾ يدسى الفدخ إنياء .

يذخط لمسصالبة بالتعػيس عشج عجـ تشفضح العقج الفػرؼ، االعحار، وىػ يكػف بتػجيو إنحار عغ شخيق -2
الكاتب بالعجؿ، يجعػ ؼيو السشحر )بكدخ الحاؿ( السشحر إليو، إلى تشفضح التدامو، وليذ ذلظ شخشا  في 

  ضخورة لئلعحار. العقج السدتسخ، ألنو مغ غضخ السسكغ تشفضح الجدء الحؼ فات مشو، وبالتالي ال
العقج السدتسخ ىػ الشصاؽ الصبيعي لعسل نطخية الطخوؼ الصارئة؛ كػف تمظ الطخوؼ يسكغ اف -3

تدتجج أو تصخأ اثشاء التشفضح السدتسخ لمعقج، وال مكاف لتصبضق الشطخية عمى العقج الفػرؼ اال إذا كاف 
 تشفضحه مؤجبل .
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 لحا يجب مبلحطة أمخيغ ميسضغ ىشا، ىسا:
العقػد السمدمة لمجانبضغ بعزيا عقػد معاوضة كاإليجار، وبعزيا عقػد تبخع كالعارية، وكحلظ  إف  -1

 العقػد السمدمة لجانب واحج، بعزيا معاوضة كالكفالة وبعزيا تبخع كالػديعة.
مدؤولية السدتفضج في عقج التبخع )وىػ الستبخع لو( أشج  مغ مدؤولية السعاوض، فسثبل  مدؤولية -2

أشج مغ مدؤولية السدتأجخ، كػف األخضخ يجفع عػضا  عغ انتفاعو مغ االيجار، والسدتعضخ  السدتعضخ
ال... كسا أف  مدؤولية الستبخع )أو ضساف الستبخع( كالػاىب مثبل ، أخف مغ مدؤولية السعاوض، 

 فسدؤولية السعضخ أخف مغ مدؤولية السؤجخ، ألف  السؤجخ يأخح عػضا  والسعضخ ال. 

 الباب األول
 السرجر األول مغ مرادر االلتدام )العقج(

نتشاوؿ في ىحا الباب ثبلثة أفرل، يخرز الفرل األوؿ لبياف اركاف العقج، ثع  يتػلى الفرل الثاني  
 بياف آثار العقج، ليخرز الفرل الثالث لحاالت انقزاء العقج، وعمى الشحػ اآلتي:

 الفرل األوؿ: اركاف العقج.
 العقج.الفرل الثاني: آثار 

 الفرل الثالث: انقزاء العقج.
 الفرل األول
 اركان العقج

تجخؼ دراسة أركاف العقج مغ خبلؿ ثبلثة مباحث، يخرز األوؿ لخكغ الخضا، في حضغ يتػلى 
السبحث الثاني بياف ركغ السحل، ويخرز السبحث الثالث لخكغ الدبب، مع تخريز مبحث رابع 

 وىػ ما يعخؼ ببصبلف العقج، وعمى الشحػ اآلتي: لبياف حكع عجـ تػافخ أحج أركاف العقج،
 السبحث األوؿ: الخضا أو التخاضي.

 السبحث الثاني: السحل.
 السبحث الثالث: الدبب.

 السبحث الخابع: بصبلف العقج.
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 السبحث األول
 الخضا أو التخاضي

 اآلتي: نجرس ركغ الخضا في مصمبضغ، أوليسا وجػد الخضا، وثانضيسا صحة الخضا، وعمى الشحػ
 السصمب األوؿ: وجػد الخضا.

 السصمب الثاني: صحة الخضا.
 السصمب األول
 وجػد الخضا

البج  عشج دراسة وجػد ركغ الخضا أو التخاضي مغ بياف معشى وجػد اإلرادة وكيؽية التعبضخ عشيا، وكيؽية                          
تصابق االرادتضغ، بياف معشى الػعج بالتعاقج ومفيـػ العخبػف، وأخضخا  بياف الشيابة في التعاقج، وعمى 

                               الشحػ اآلتي:                          
 وجػد اإلرادة والتعبضخ عشيا.-1
 تصابق االرادتضغ. -2
 الػعج بالتعاقج والعخبػف. -3
 الشيابة في التعاقج. -4
 وجػد اإلرادة والتعبضخ عشيا: -1

 وجػد اإلرادة:أ: 
السجشػف، وكحلظ فاقج لكي يبـخ العقج يجب وجػد اإلرادة، ال ف معجوـ اإلرادة مثل الرغضخ غضخ السسضد و 

 الػعي بدبب الدكخ أو السخض، معجوـ اإلرادة ال ترجر عشو إرادة يعتج  بيا قانػنا . 
كسا يجب أف تتجو ىحه اإلرادة إلى إحجاث أثخ قانػني، وبالتالي ال ؾيسة لئلرادة وال تكػف مشذأة لمعقج 

سجامبلت، االتفاؾيات االسخية، إرادة عشجما ال تتجو إلى إحجاث أثخ قانػني، كسا ىػ الحاؿ في أعساؿ ال
اليازؿ، واإلرادة السعمقة عمى محس السذضئة، ألنيا، في كل ىحه الحاالت، ال تقرج االلتداـ عبخ 

 إحجاث أثخ قانػني.
 :التعبضخ عغ اإلرادةب: 

ضسشيا ، التعبضخ عغ اإلرادة ىػ السطيخ الخارجي لئلرادة الكامشة في الشفذ، والتعبضخ يكػف صخيحا  أو 
 دوف تقضضجه بذكل محجد.
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: ىػ اإلفراح عغ اإلرادة بذكل مباشخ، أؼ وسضمة تكذف اإلرادة حدب السألػؼ بضغ فالتعبضخ الرخيح
الشاس، ومغ أشيخ صػر التعبضخ الرخيح، السذافية بالمفع، الحؼ يجب اف يكػف بريغة الساضي؛ 

لحاؿ )كقػلشا بعتظ، وىبتظ، وكمتظ، ألف  صيغة الساضي تعصي الجاللة عمى إرادة التعاقج في ا
..(، اما صيغة السزارع واالمخ فبل يعتج بيا، ألنيسا ال تجالف عمى إرادة االلتداـ في الحاؿ، .زوجتظ

 مجني عخاقي( 77اال اريج بيا ذلظ بالخجػع الى نية الستعاقج. )السادة 
غضخ االخخس، كيد الخأس ومغ صػر التعبضخ الرخيح: التمفػف، اإلشارة الػاضحة مغ االخخس ومغ 

 ... الخ..عسػديا  لمقبػؿ وافؿيا  لمخفس، السكاتبة، االعبلف، السعاشاة بالضج
 

التعبضخ البات عغ إرادة شخز يتجو بو إلى آخخ يعخض عميو التعاقج عمى أسذ أو  : ىػاإليجاب
 شخوط معضشة وىػععمى نػعضغ )ممدـٌ وقائٌع(: 

: وؼيو يحجد السػجب ميعادا  لمقبػؿ بحضث يبقى ممتدما  بإيجابو حتى أنقزاء ىحا السمدماإليجاب -أ
 السيعاد، ومرجر التدامو إرادتو السشفخدة.

 مجمذ العقج: قج يقـػ اإليجاب دوف أف يكػف ممدما  ويذسل اإليجاب الرادر في القائعاإليجاب -ب
 يجاب في ثبلث حاالت: بضغ غائبضغ، ويدقط ىحا اإل غضخ محجد السجةوكحلظ اإليجاب 

 األولى: إذا عجؿ عشو السػجب قبل انقزاء السجمذ.
 الثانية: إذا صجر قػؿ أو فعل مغ أحج الصخفضغ يجؿ عمى اإلعخاض عشو.

 الثالثة: إذا انقزى مجمذ العقج دوف اقتخاف اإليجاب بالقبػؿ.
 التعبضخ البات عغ إرادة الصخؼ الحؼ وجو إليو اإليجاب. ىػ القبـػل:

 . أف يرجر واإليجاب مازاؿ قائسا .1: وشـوشخ 
 . أف يأتي مصابقا  لئليجاب مصابقة تامة.2          

 : حـاالت الدكـػت السبلبذ
الدكػت مػقٌف سمبي ال يعج تعبضخا  عغ اإلرادة، وبالتإلى فدكػت مغ وجو إليو االيجاب ليذ قبػال ، إال 

 )الدكػت السبلبذ(، وىي:  أنو يعج قبػال  في حاالت خاصة يدسى الدكػت فضيا
 إذا أنصػػ اإليجاب عمى مشفعة مغ وجو إليو.-أ

 إذا وجج تعامل سابق بضغ الصخفضغ واترل اإليجاب بيحا التعامل.-ب
 إذا كانت شبيعة السعاممة أوالعخؼ التجارؼ تجعل مغ الدكػت قبػال .-ج
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 : عقـػد اإلذعـان
ىي عقػد يدمِّع فضيا القابل بذخوط معمشة لمجسيػر وضعيا السػجب سمفا ، وال يقبل مشاقذتيا؛ لكػنو 
يحتكخ خجمة أو سمعة معضشة، وقج مشح القانػف لمقاضي سمصة تقجيخ الذخوط التعدؽية الػاردة في تمظ 

 العقػد، وسمصة تعجيميا أواعفاء الصخؼ الزعيف مشيا.
 

 ل:اقتــخان اإليجاب بالقبػ
: يكػف عشجما يزع الصخفاف الستعاقجاف مجمذ عقج وأحج )حؿيقة أو حكسا  التعاقج بضغ حاضخيغ أواًل:

كسا ىػالحاؿ في العقػد التي تبـخ بالصخؽ االلكتخونية الحجيثة عبخ شبكة االنتخنت وغضخىا مغ وسائل 
اؿ مباشخ، بحضث إذا عبخ أحجىسا (، أؼ يجتسعاف في مكاف وأحج وبضشيسا اتراالتراؿ الفػرؼ الحجيثة

 عغ إرادتو، فإف ىحا التعبضخ يشتج أثخه في الحاؿ، وعميو يشعقج العقج بضغ حاضَخيغ بسجخد صجور القبػؿ.
 

: يكػف بضغ شخرضغ ال يجسعيا )حؿيقة أو حكسا ( مجمذ عقج واحج، وقج التعاقج بضغ غائبضغ ثـانضــًا:
 في حالة التعاقج بضغ غائبضغ: لعقجلتحجيج لحطة انعقاد اعخضت أربع نطخيات 

 : وبيا يشعقج العقج عشج إعبلف القبػؿ.أعبلن القبػل. نطخية 1
 : وبيا يشعقج العقج عشج ترجيخ القبػؿ أؼ إرسالو بأؼ شخيقة لمصخؼ اآلخخ.ترجيخ القبػل. نطخيقة 2
 اآلخخ.: وبيا يشعقج العقج عشج وصػؿ القبػؿ إلى محل الصخؼ وصػل القبػل. نطخية 3
 : وبيا يشعقج العقج عشج عمع السػجب بالقبػؿ الرادر مغ الصخؼ اآلخخ.العمع بالقبػل. نطخية 4

وقج أخح القانػف السجني العخاقي بالشطخية الثالثة إذ عج  لحطة وصػؿ القبػؿ ىي لحطة ابخاـ العقج، 
 يتع إثبات عكذ ذلظ.ووضع قخيشة عمى العمع بالقبػؿ ىي )وصػؿ القبػؿ( إلى عمع السػجب، ما لع 

: ىػععقج يمتـد ؼيو أحج الصخفضغ )وعج ممـد لجانب واحج( أو كبلىسا )وعج ممـد لجانبضغ( الػعـج بالتعاقـج
 بإبخاـ عقج في السدتقبل، إذا أضيخ السػعػد لو رغبة في إبخاـ العقج خبلؿ مجة تحجد في الػعج.

 شخوشــو: 
 محل وسبب.. استيفاء أركاف العقػد عسػما  مغ تخاٍض و 1
 . االتفاؽ عمى السدائل الجػىخية الستعمقة بالعقج السػعػد بإبخامو.2
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 .(1). تحجيج السجة التي يجب أف يبجؼ السػعػد لو رغبتو في إبخاـ العقج خبلليا3
 آثار الػعـج بالتعاقـج: 

لظ خبلؿ مجة . التداـ الػاعج بإبخاـ العقج السػعػد بإبخامو بسجخد أف ُيطيخ السػعػد لو رغبتو في ذ1
 محجدة.

. يبقى الػاعج في الػعج بالبيع مالكا  لمذيء السػعػد ببيعو فستى ما ترخؼ بو ال يكػف أماـ السػعػد 2
 لو أف أضيخ رغبتو في الذخاء سػػ الخجػع عمى الػاعج بالتعػيس.

 مغ الشقػد يجفعو أحج الستعاقجيغ لآلخخ عشج إبخاـ العقج لمجاللة عمى أحج أمخيغ:  ىػمبمغ العـخبــػن:
ال يجػز العجوؿ عشو ما لع يتفق الصخفاف عمى خبلؼ ذلظ وبيحه الجاللة أخج  العقج أصبح باتاً أف -أ

 القانػف السجني العخاقي.
وبيحه الجاللة أخح القانػف  عغ العقج مقابل خدارة مبمغ العخبػف  لكل مغ الصخفضغ حق العجولأف -ب

 السجني السرخؼ ىحا ما لع يتفق الصخفاف عمى خبلؼ ذلظ.
 :الشيابـة فـي التعاقـج

 ىي: حمػؿ إرادة الشائب محل إرادة األصضل في إبخاـ ترخؼ قانػني يشتج آثاره في ذمة األصضل.
 أنػاعيـا: 

 .مثل عقج الػكالة، مرجرىا اتفاؽ الصخفضغاالتفاقية . الشيابة 1
 مرجرىا القانػف كػالية األب عمى ابشو. القانػنية. الشيابة 2
 كػصاية الػصي عمى القاصخ، مرجرىا القخار القزائي.القزائية . الشيابة 3
 

                                                           
صحيحا اذا حجدت ؼيو السدائل الجػىخية لمعقج السخاد ابخامو لتعيج بإبخاـ عقج االتفاؽ االبتجائي يكػف : السبجأا ((1

. 20/0/2202 :تاريخ القخار 2202/أولى تسضضد كخدستاف/مجنية 49 –رقع القخار . والسجة التي يجب اف يبـخ خبلليا
ػ عصف لجػ التجقضق والسجاولة وجج اف الصعغ التسضضدؼ مقجـ ضسغ السجة القانػنية تقخر قبػلو شكبل ولج) القخار:

الشطخ عمى الحكع السسضد وجج انو صحيح ومػافق لمقانػف الف تخريز قصعة ارض سكشية لمسجعي مغ قبل 
الجيات التشفضحية قبل تدجضميا ودوف ذكخ تفاصضميا يعتبخ مغ قبضل االتفاؽ االبتجائي الحؼ يتعيج بسػجبو كبل 

التفاؽ صحيحا اذا حجدت السدائل الجػىخية لمعقج الستعاقجيغ اواحجىسا بابخاـ عقج معضغ في السدتقبل ويكػف ىحا ا
مغ القانػف السجني وحضث اف ذىاب  90السخاد ابخامو والسجة التي يجب اف يبـخ فضيا كسا تقزي بحلظ احكاـ السادة 

محكسة بجاءة عشكاوة عشج ردىا الجعػػ يتفق واحكاـ السادة السحكػرة لحا قخر ترجيقو وتحسضل السسضد رسع التسضضد 
 .(07/0/2202ر القخار باالتفاؽ في وصج
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 شخوط التعاقج في الشيابة: 

 ال عغ إرادة األصضل. . أف يعبخ الشائب عغ أرادتو ىػ1
األصضل ال باسسو، وإال فإف آثار الترخؼ تشرخؼ إلى ذمتو ىػال إلى ذمة  . أف يتعاقج الشائب بأسع2

األصضل، باستثشاء أف يكػف مغ تعاقج مع الشائب عالسا  بػجػد الشيابة أو كاف يدتػؼ لجيو أف يتعامل مع 
 الشائب أواألصضل.

الى األصضل إال  . أف يتعاقج الػكضل في حجود الدمصات السخػلة لو، وإال فإف آثار العقج ال تشرخؼ3
إذا كاف مغ السدتحضل عمى الػكضل إخصار مػكمو سمفا  باضصخاره الخخوج عمى حجود الػكالة، وكانت 

 الطخوؼ يغمب معيا الطغ بأف السػكل ما كاف إال لضػافق عمى ىحا الترخؼ.
 عػارض األىمية ومػانعيا

  عـػارض األىمضـة:الفقخة األولى: 
ى قجرة التسضضد عشجه مسا يؤثخ عمى سبلمة إرادتو وكساؿ أىمضتو، ىي حاالت تعخض لمذخز فتؤثخ عم

 الغفمة(.-الدفو  –العتو  –وىي أربعة )الجشػف 
: يثبت الجشػف بتقخيخ إثباتوآفة ترضب العقل فتحىب بو كميا  مسا يفقجه اإلدراؾ والتسضضد.  الجشػن:أواًل: 

 مغ أىل الخبخة وىع ىشا األشباء.
سجشػف إدراكو وتسضضده فتشعجـ إرادتو ويعج كعجيع األىمية وتقع جسيع ترخفاتو : يفقج الحكع ترخفاتو 

 باشمة.
 :شخط بصبلن ترخفات السجشػن  

ال تبصل ترخفات السجشػف إال إذا كاف محجػرا  عميو، وقج اعتبخ السذخع السجشػف مشح صغخه وقبل -
ر قخار قزائي بالحجخ عميو، رشجه محجػرا عميو لحاتو، بسعشي انو ال يذتخط لبصبلف ترخفاتو صجو 

 فتستج الػالية عميو بعج بمػغو الخشج. 
أما إذا ضيخ الجشػف عمى الذخز ألوؿ مخة بعػج بمػغو الخشج فبل تػبصػل ترخفػاتو إال إذا رفعت عمى -

 السجشػف دعػػ حجخ وأصجر القاضي قخارا بالحجخ عميو. 
ضحىب بإدراكو ويفقجه التسضضد، والسعتػه خمل عقمي أقل مغ الجشػف يرضب الذخز ف العتو:ثانيًا: 

  يختمف عغ السجشػف في مطيخه اليادغ غضخ العشيف.
 : بتقخيخ أىل الخبخة مغ األخرائضضغ.إثباتو
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 : حكع ترخفات السجشػف.حكع ترخفاتو 
عضب يرضب الدمػؾ السالى لمذخز ؼيجعمو يبحر أمػالو عمى غضخ ما يقزي بو الذخع  الدفو:ثالثًا: 

 والعقل.
الحؼ يقجر ما إذا كاف الذخز سفضيا مغ عجمو في ضػء ترخفاتو السالية، مخكده  : القاضي ىػإثباتو 

 االجتساعي، مخكده السالى. 
: الدفو ال يعجـ التسضضد وإنسا يشتقز مشو فقط، وال يتحقق ذلظ إال برجور قخار مغ حكع ترخفاتو

 القاضي بالحجخ عمى الدؽيو.
فتعج ترخفات صحيحة ونافحة إال إذا وقعت نتيجة  قبل الحجخ عميوو لحا نفخؽ بضغ معامبلت الدؽي 

أؼ بعج ثبػت الدفو لجيو، وفي ىحه الفتخة يعامل  بعج الحجخ عميوتػاشؤ أواستغبلؿ، وبضغ ترخفاتو 
 الدؽيو معاممة ناقز األىمية. 

 اتو. عضب في ممكة التقجيخ عشج الذخز، يجعمو يغبغ غبشا فاحذا في ترخف الغفمة:رابعًا: 
القاضي ىػالحؼ يقجر وجػد غفمة لجؼ الذخز مغ عجمو بسخاجعة ترخفاتو التي يصعغ فضيا  إثباتو:

 أصحاب الذأف ويصمبػف مغ القاضي الحجخ عميو. 
: ذات حكع ترخفات الدؽيو، ألف الغفمة تساما كالدفو ال تعجـ اإلرادة أوالتسضضد وإنسا حكع ترخفاتو

 تشتقز مشيسا فقط.
  مػانع األىمية:الفقخة الثانية: 

حاالت تحػؿ بضغ الذخز وبضغ أىمضتو فبل يكػف قادرا  عمى التستع بيا رغع وجػدىا كاممة غضخ 
 مشقػصة. وىي ثبلث فئات مغ السػانع:

ىي حاالت العجد الجدساني الذجيج نتيجة اإلصابة بعاىتضغ معا  مغ ثبلثة:  السػانع الحاتية:: أوالً 
الرسع والبكع والعسى، فسثل ىحه العاىة السددوجة تعضق الذخز عغ التعبضخ عغ إرادتو بذكل سميع، 
فضشرب القاضي عميو وصيا  )يدسى في مرخ مداعجا  قزائيا ( يتػلى إدارة شؤونو، ىحا الػصي ال 

 د بإتياف الترخؼ بجال مغ الذخز ذوالعاىتضغ، دوف مػافقة دائخة رعاية القاصخيغ.يسمظ االنفخا
ىي ضخوؼ مادية تحػؿ دوف مباشخة الذخز الترخؼ في أمػالو كحالة الغضبة  السػانع السادية: :ثانياً 

ىػمغ  السفقػدىػمغ يشقصع عغ مػششو ولكغ تطل حياتو معمػمة وأخباره مترمة، و الغائبوالفقجاف، و
يشقصع عغ مػششو وتشقصع أخباره فبل تعخؼ حياتو مغ مساتو، فياتاف الحالتاف تحػالف دوف مباشخة 
الذخز الترخؼ في أمػالو، وتعج القػة القاىخة التي تحػؿ دوف رجػع ىؤالء األشخاص إلى مػاششيع 
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غ وكيبل عمى أمػاؿ الغائب مانعا  ماديا  مغ مػانع األىمية، ويجػز لمسحكسة في حالة القػة القاىخة أف تعض
 والسفقػد إلدارتيا إف لع يكغ لو مغ يسثمو في ذلظ. 

ىي حاالت تحػؿ بضغ الذخز واستعساؿ أرادتو كحالة الدجغ. ويجػز  السػانع القانػنية:ًا: ثالث
 لمسحكسة أف تعضغ لمدجضغ ؾيسا  إلدارة أمػالو إف رفس ىػاختيار ؾيسا . وما لع تعضغ السحكسة ؾيسا  عميو

تبصل جسيع ترخفات الدجضغ، باستثشاء الػصية والػقف، ما لع يحرل عمى إذف سابق مغ السحكسة 
 إلبخامو.

 
 التسضضد بضغ )الػالية( و)الػصاية( و)الكيِّسػمة( و)التػلية(:

: ىػاألب أوالجج الرحيح أو وصض يسا أوالقاضي فقط. وتكػف عمى الرغضخ حرخا ، وىػال يحتاج الػلي
 السحكسة بالػالية كػنو ولي مجبخ ولو الترخؼ بحخية في أمػاؿ القاصخ ولػبغبغ يدضخ.إلى قخار مغ 

 
: يكػف عمى الرغضخ ]مثل الػالية[، لكغ فقط في حالة وفاة األب، ويكػف أما )وصي مختار(: الػصيِّ 

 يختاره األب ألدارة شؤوف ولجه الرغضخ بعج وفاتو، أو )وصي القزاء( عشجما يتػفى األب دوف أفْ 
عمى -عشج وجػدىا–يختار وصيا  عمى ابشو، ويحتاج إلى قخار مغ السحكسة بالػصاية، وتقجـ األـ 

 غضخىا، وال يدتصيع الػصي الترخؼ بأمػاؿ القاصخ دوف إذف السحكسة )دائخة رعاية القاصخيغ(.
 

مْغ يتػلى إدارة شؤوف القاصخ لدبب غضخ الرغخ، كالجشػف والدفو والغفمة والعتو والغضبة  : ىػالكيع
والدجغ، ويحتاج إلى قخار مغ السحكسة بتشرضب الؿيع، ويسكغ أْف يكػف أؼ شخز قخيبا  مغ القاصخ 

 .بسا ؼيو األب، لكغ ليذ لو الترخؼ بأمػاؿ القاصخ إاّل باذف السحكسة )دائخة رعاية القاصخيغ(
 

: ىػالسدؤوؿ عغ ادارة الػقف بسػجب شخط الػاقف وعمى وفق األحكاـ الذخعية والقػانضغ الستػلي
[، والػقف ثبلثة أنػاع ُذرؼ تػقف مشافعو عمى 1971لدشة  46مغ نطاـ الستػلضغ رقع  4واألنطسة. ]ـ 

ومذتخؾ  ذرية الػاقف، وخضخؼ تػقف مشافعو عمى أوجو البخ والخضخ السختمفة حدب شخط الػاقف،
 تػقف مشافعو عمى كل مغ ذرية الػاقف وأوجو البخ التي يحجدىا بالذخوط والشدب التي يعضشيا.
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 عضـػب الخضـا )عضػب اإلرادة(
 .أوال : اإلكخاه 

 .ثانيا : الغمػػػط

 .ثالثا : الغبػغ مع التغخيخ

 .رابعا : االستغػبلؿ

  أواًل: اإلكخاه:
بة تحسمو عمى التعاقج. ضغط غضخ مذخوع عمى إرادة شخز يبعث ىػ  في نفدو ـر

 عشاصـخ اإلكـخاه: 
كالتيجيج السعشػية كالزخب والتعحيب والػسائل  السادية: ويتسثل بػسائل اإلكخاه العشرخ السػضػعي. 1

 بالخصف السيع أف يكػف مغ شأف وسائل اإلكخاه إحاشة السكخه بخصخ جديع محجؽ.
بة( التي تبعث في نفذ السكخه والتي تحسمو عمى إبخاـ العقج. العشرخ السعشػي . 2  )الشفدي(: يعشي )الـخ

مبلحطػة: إذا لع يرجر اإلكخاه مغ الستعاقج اآلخخ أؼ صجر مغ الغضخ يشبغي لكي يكػف عضبا  في 
 الخضا، أف يكػف الصخؼ اآلخخ مغ العقج عالسا  باإلكخاه أو كاف يفتخض أف يعمع بو.

  ـط:ثانيًا: الغمــ
 وىٌع يقػـ في ذىغ الذخز يحسمو عمى إبخاـ عقج ما كاف يبخمو لػععمع حؿيقة األمخ. وىػ

 شخوشــو: 
 . أف يكػف جػىخيا  أؼ جديسا  بحضث ماكاف الستعاقج يبـخ العقج لػال وقػعو في الغمط.1
. أف يترل بعمع الستعاقج األخخ وذلظ بػقػعو في ذات الغمط، أو كاف عمى عمع بو، أو كاف مغ 2 

 الديل عميو أف يعمع بو.
  أنـػاع الغمـط:

 في الذيء كسغ يذتخؼ تسثاال  معتقجا  أنو أثخؼ وإذا بو تسثاؿ حجيث. في صفة جػىخية. الغمط 1
 رية الستعاقج محل اعتبار في العقج.وذلظ عشجما تكػف شخ في شخز الستعاقج. الغمط 2
 كسغ يبيع لػحة زيتية بثسغ بخذ جاىبل  ؾيستيا الحؿيؿية. في الكيسة. الغمط 3
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 ثالثًا: الغبـغ مع التغخيخ
 :التغخيخ

تػصيف السبيع لمسذتخؼ بغضخ وصفو الحؿيقي، ويدتعسل  واصصبلحًا:: الخجاع. لغة: التعخيف بالتغخيخ-
ويعشي إخفاء عضب  التجليذفي الفقو اإلسبلمي إلى جانب مرصمح التغخيخ بسعشاه الدابق مرصمح 

 في أحج العػضضغ في عقػد السعاوضة.
، بقػليا: ( مغ القانػف السجني العخاقي التغخيخ لكشيا أشارت إلصو121: لع تعخؼ السادة )قانػناً التغخيخ -
إذا غخر أحج الستعاقجيغ باآلخخ وتحقق اف في العقج غبشا  فاحذا  كاف العقج مػقػفا  عمى اجازة  :1)

ويعّج تغخيخا  عجـ البياف في  :2بغ تشتقل دعػػ التغخيخ لػارثو. العاقج السغبػف، فإذا مات مغ غخر بغ
نة في السخابحة والتػلية واالشخاؾ عقػد االمانة التي يجب التحخز فضيا عغ الذيبة بالبياف كالخيا

التغخيخ بأنو: المجػء الى وسائل وشخؽ أحتيإلصة تػقع الستعاقج في غمط  والػضيعة(، ويسكغ تعخيف
يجفعو إلى التعاقج بحضث يرضبو الغضغ الفاحر جخاء ذلظ، ومقجار الغضغ الفاحر ىػما ال يجخل تحت 

 تقجيخ السقػمضغ مغ أىل الخبخة.
الشقز، وفقيا: كػف أحج العػضضغ في عقج السعاوضة غضخ متعادؿ مع اآلخخ،  ،لغة :التعخيف بالغبغ

 بأف يكػف أقل مغ ؾيستو أواكثخ مشيا )وقج يكػف في جانب البائع كسا قج يكػف في جانب السذتخؼ(.
 عجم تعادل ماديوعجـ التعادؿ أو عجـ التداوؼ في االلتدامات الستقابمة بضغ شخفي العقج قج يكػف -

أو نفدي )ويدسى استغبلال(. وبعس التذخيعات تعتج  عجم تعادل معشػي دسى غبغ( وقج يكػف )وي
 بالغبغ وتعتبخه مغ عضػب الخضا وبعزيا يعتج باالستغبلؿ ويعّجه مغ عضػب الخضا.

ؾيسة العػض مغ الشاحية السادية وفقا لقانػف ى لإيشطخ ؼيو  الغبغ: أف والفخق بضغ الغبغ واالستغبلل-
العخض والصمب بحضث إذا قمت ؾيستو برػرة معضشة )متخوؾ تقجيخىا لمقاضي وفقا لكل حالة عمى حجة( 

ق إال إذا يشطخ ؼيو لؿيسة الذيء مغ الشاحية الذخرية فبل يتحق االستغبللاعتبخ غبشا ، في حضغ أف 
الذيء الذخرية نتيجة لحاجتو أو شيذو أو عجـ خبختو التي كبخ مغ ؾيسة أأعصي الذخز مثبل ثسشا 

 استغميا الصخؼ األخخ.
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 :عشاصخ التغخيخ أوالتجليذ
 أف تكػف الحضمة مؤثخة( –نية التزمضل لمػصػؿ إلى غخض غضخ مذخوع  –)استعساؿ شخؽ احتيإلصة  

 :العشرخ األول: استعسال شخق احتيإلصة
والحضمة ليا صػر متعجدة تختمف باختبلؼ حالة العاقج السجلذ عميو، ولحا فسعيارىا ذاتي )أؼ الشطخ  

إلى الحضمة في ذاتيا ومجؼ تأثضخىا(، وعادة ما تكػف الحضمة ايجابية كاصصشاع مدتشجات مدورة أواتخاذ 
 مطاىخ كاذبة لحسل الستعاقج عمى التعاقج.

حجه ال يكفي لمقػؿ بػجػد تجليذ، وإنسا يجب أف يجعع بسطاىخ : األصل أف الكحب السجخد و الكحب-
خارجية احتيإلصة، إال أنو يعّج تجليدا إذا انرب عمى واقعة ليا أىسضتيا عشج الستعاقج بحضث ما كاف 
لضتعاقج لػال التأكضجات غضخ الرحيحة التي صجرت في شأنيا، كسا لػاعصى شخز بيانات غضخ 

ؿيقة األخصار التي يتعخض ليا والتي تديج مغ تبعات الذخكة، أو كسا صحيحة لذخكة تامضغ إلخفاء ح
 لػادلى شخز ببيانات كاذبة عغ كفاءتو وخبختو لمحرػؿ عمى وضيفة.

: يعّج تغخيخا  ألنو الػجو الدمبي لمكحب، فإذا سكت الستعاقج عغ واقعة يجب الدكػت الكتسان أو-
العقج وضخوفو ومبلبداتو، اعتبخ تجليدا  ما داـ أف  اإلفراح عشيا بحكع القانػف أواالتفاؽ أو شبيعة

كتع السؤمغ عمى حياتو واقعة أصابتو بسخض  صيع أف يعخؼ حؿيقة األمخ، كسا لػالسغخور ال يدت
خصضخ قبل التأمضغ، أو كتع عغ شخكة التأمضغ أف شخيكو كاف قج تػعجه بحخؽ متجخه أماـ شيػد قبل 

 تبعة الذخكة. التأمضغ لسا لحلظ مغ تأثضخ في تقجيخ
يعّج تعسج الخجيعة مغ جانب القاصخ ؼيسا يتعمق بشقز  بشقز األىمية:التجليذ أوالتغخيخ الستعمق -

الكتساف دوف مطاىخ خارجية  أىمضتو عسبل غضخ مذخوع، إال أنو إذا اقترخ األمخ عمى مجخد الكحب أو
 ة كتقجيع شيادة ميبلد مدورة.اليل احتيالبج  مغ لجػءه إلى وسائتجعسو فبل يكفي العتباره تجليدا، وإنسا 

 
 العشرخ الثاني: نية التزمضل لمػصػل إلى غخض غضخ مذخوع:

يجب أف ترحب الحضمة في التجليذ، نية الخجاع والتزمضل لمػصػؿ إلى غخض غضخ مذخوع، فإذا  
في وصفيا  بالغ نعت التاجخ سمعتو بأحدغ األوصاؼ أو ذ وال تغخيخ، كسا لػانتفت ىحه الشية فبل تجلي

 لتخويجيا، إال إذا تختب عمى ذلظ غمط اث خ في الستعاقج فمو الصعغ في العقج لمغمط وليذ لمتغخيخ.
استعسل  كسا يجب أف يكػف التزمضل بغخض الػصػؿ إلى غخض غضخ مذخوع وإال فبل تجليذ، كسا لػ

 عجـ أمانتو. ة لمحرػؿ عمى إقخار بػديعتو مغ السػدع لجيو الحؼ تبضغاليتيالسػدع شخقا اح
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  العشرخ الثالث: أن تكػن الحضمة مؤثخة:
أؼ أف تبمغ مغ الجدامة حجا  يعّج دافعا  لمستعاقج عمى التعاقج، ومعيار جدامة الحضمة شخري أؼ ذاتي 

 متعمق بذخز الستعاقج ومجػ انخجاعو بيا.
ت السغخور أف إذا صجر التغخيخ مغ غضخ الستعاقجيغ واثب التجليذ الرادر مغ أجشبي عغ العقج:-

 .(1)الستعاقج األخخ يعمع بالتغخيخ وقت العقج جاز لو فدخو
لو )بالسعشي أو نائب ٍ  ،في العقج فإذا كاف األصل أف التغخيخ السعتج بو يجب أف يرجر مسغ كاف شخفا  

ذسل أيزا الػصي تالتي تذسل ليذ فقط الشائب في العقج نيابة قانػنية، وإنسا  ،الػاسع لكمسة الشائب
 ،(..إلخ.الذخز السراب بعاىتضغ أوما يدسى السداعج القزائي في القانػف السرخؼ، والتابع عمى

إال أنو يسكغ أف يعتج بالتغخيخ الرادر مغ الغضخ متى اثبت السغخور أف الستعاقج األخخ يعمع بالتغخيخ 
وقت ابخاـ العقج، أو كاف مغ الديل عميو أْف يعمع بو، فإذا عجد عغ اإلثبات فبل مداس بالعقج عسبل 

 بسبجأ االستقخار في السعامبلت.
مغ الغضخ متى كاف الغضخ متػاشئا مع الستعاقج الحؼ يدتفضج  وقج تعخض الفقو اإلسبلمي لمتغخيخ الرادر

مغ التغخيخ ؼيسا يدسي بيع الشجر، وىػالديادة في ؾيسة الدمعة حتى تباع بأكثخ مغ ثسشيا، ويدسى 
 التجليذ الرادر مغ الجالؿ.-أيزا  -السغخر ]بالكدخ[ الشاجر، ومغ ذلظ 

كاف داخبل تحت تقجيخ أو تقػيع السقػمضغ أؼ  : الغبغ إلصدضخ ىػماالغبغ اليدضخ والغبغ الفاحر-
الخبخاء، فإذا بيع شيء بتدعضغ رياال وقػمو أحج الخبخاء بتدعضغ واألخخ بثسانضغ وثالث بسائة كاف الغبغ 

 يدضخا. والغبغ الفاحر، ىػما لع يكغ داخبل تحت تقجيخ السقػمضغ.
 الغبغ: أثخ-

نو قمسا يخمػمغ عقج )فسغ الرعب االحتخاز مشو : ال يؤثخ في رضا الستعاقج، ألالغبغ اليدضخ أثخ-
 وتجشبو( كسا أف عادة الشاس قج جخت عمى إغفالو.

)أؼ الخجاع واستعساؿ وسائل  : ال يفدخ بو العقج إال إذا كاف مرحػبا بالتغخيخالغبغ الفاحر أثخ-
 االحتياؿ القػلية أوالفعمية( إال في ماؿ السحجػر عميو وماؿ الػقف وأمػاؿ الجولة.

: إذا غخر أحج الستعاقجيغ باألخخ وكاف في العقج غبغ فاحر كاف أثخ اجتساع الغبغ مع التغخيخ-
 لمستعاقج األخخ أف يفدخ العقج.

                                                           
 .مجني عخاقي (022ادة )س( ال(1
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 سقػط الحق في الفدخ: 
 يدقط الحق في الفدخ لمتغخيخ والغبغ الفاحر في حاالت:

 فبل يشتقل الحق إلى ورثتو. مػت السغخور. 1
 قـػ مقاـ اإلجازة الرخيحة.التي ت اإلجازة الزسشية. 2
إلى ما كانت عميو قبل التعاقج، كسا لػىمظ الذيء محل في يج السغخور بقػة  استحالة إعادة الحالة. 3

 قاىخة أوبتقرضخ مشو أواستعسل الذيء فيمظ باستعسالو كسا لػ كاف   شعاـ مثبل .
و دوف السصالبة بالفدخ، ( سشػات مغ وقت اكتذاف3إذ يدقط الحق في الفدخ بسزي )مزي السجة . 4

 ( سشة مغ وقت تساـ العقج.15أوبسزي )
 

 االستغـبلل: عضب رابعًا: 
في نفذ الصخؼ اآلخخ فأصابو غبغ فاحر جخاء ذلظ كاف لمصخؼ  ا  إذا استغل أحج الصخفضغ ضعف

أف كاف لو  ،مشو تبخعاً أما إذا كاف  ،معاوضةالسغبػف أف يصمب رفع الغبغ الػاقع عميو إف كاف العقج 
، بسعشى أف  الشقس يسكغ ترػره في ترخؼ التبخع وذلظ خبلؿ سشة في الحالتضغ ،يصمب نقس العقج

عمى شمب إزالة الغبغ، سػاء  دوف ترخؼ السعاوضة، الحؼ يقترخ ؼيو حق السدتغ ل )بفتح الغضغ(
 .بإنقاص التداماتو ىػ كسغبػف، أو بديادة التدامات الغابغ

 
 
 

 السبحث الثاني
   (السحلركان العقج )أالخكغ الثاني مغ 

نقل حق  أْف يكػف  ما، وىػ أاألداء الحؼ يجب عمى السجيغ الؿياـ بو لرالح الجائغ يقرج بسحل االلتداـ:
  .االمتشاع عغ عسل وأ ،الؿياـ بعسل وأ ،عضشي

 ىيو السحل في االلتدامات غضخ اإلرادية ركغ أىسية  لكغ   ،مرادر االلتداـ الخسدة ليا محلويبلحع أف  
 ف  أل ؛األىسيةقمضمة  تكػف  ،نز القانػف ، و االثخاء دوف سبب(، العسل غضخ السذخوعالفعل الزار )أو 

وىي  ،غالبا  ما يكػف دفع مبمغ مغ الشقػد، لكغ في االلتدامات االراديةو يحجد السحل الحؼ  ػى القانػف 
 .اإلرادة ىي التي تحجد السحل ،اإلرادة السشفخدةو العقج 
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 :كخكغ في االلتدام شخوط السحل
  .سكغ الػجػدم وأ ا  أْف يكػف مػجػد-1
 .لمتعضضغ قاببل  أو معضشا  أْف يكػف -2
  .مذخوعا  أْف يكػف -3

 :مسكغ الػجػد أوالذخط األول: ان يكػن السحل مػجػدًا 
 :بضغ نفخؽ 

 .)معضغ( بعسل يتعمق بذيء محجدالؿياـ  وأالسحل نقل حق عضشي  ما إذا كاف-1
  .عغ عسل ا  امتشاع وأبعسل  ا  السحل ؾيامما إذا كاف -2
 كان محل االلتدام: إذاف

 .مثل نقل السمكية نقل حق عضشي،-1
 ،تسكضغ السؤجخ لمسدتأجخ االنتفاع بالعضغ السؤجخةمثل  الؿياـ بعسل يتعمق بذيء معضغ،-2
لع يكغ مػجػدا  ال يشعقج  إذا، فالعسل مػجػدا  وقت التعاقج وأا يجب اف يكػف الذيء مػضػع الحق يشف

 .خخآوارث إلى أجشبي أـ إلى تخكة الفي  والعقج، مثل بيع وارث محجػب نرضب
  العقج. تشفضح فياستحالة  حالةماـ أكػف ن شالكش ،انعقج العقجفقج  ،وجج الذيء وقت التعاقج ثع ىمظ إذاأما 

قرج الستعاقجاف االلتداـ  إذايجػز اف يقع االلتداـ عمى شيء محتسل الػجػد مدتؿببل ، لكغ ويبلحع أنو 
وال  االلتداـشذأ بل يوقت التعاقج فع يكغ مػجػدا  ولعمى شيء مػجػد فعبل  ال عمى شيء يحتسل الػجػد 

 نكػف أماـ عقج.
 

 كاف:أسػاء  ،دتقبلمف يقع االلتداـ عمى شيء ، أ(1)القانػف السجني العخاقيجضد ي السحل السدتقبل:
بيع مشدؿ لع يبجأ و دعخ الػحجة، ب وأبيع الحاصل السدتقبل جدافا  مثل : في السدتقبل محقق الػجػد-1

  تساما . عشج اكتسالوإال  تشتقل السمكية  ال  عمى ابعج، بشاؤه 
 بيعومثل فيي قج تػجج وقج ال تػجج،  ،بيع ماشية قبل والدتيامثل : في السدتقبل محتسل الػجػد-2

  أليفو.تف يبجأ بأو قبل ف كتابَ بيع مؤلِّ و  ،غ يرشعياأػصاحب مرشع مشتػجاتو قبل 
 

                                                           
 .مجني عخاقي (029)السادة ( (1
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: جػاز التعامل في السحل السدتقبل محققا  كاف اـ والقاعجة العامة األصل أف   مبلحطةلحا يجب 
بذيء واقترادية وقانػنية التعامل  ةدبيأيسشع العتبارات القانػف  فيػ أف   االستثشاء، أما محتسبل  
 اة.حيعمى قضج المثل ابصاؿ ـبة األمػاؿ السدتقبمة، وتحخيع التعامل في تخكة انداف  ،مدتقبل

 
: ( مجني عخاقي 129/2)ادة ستشز الالتخكة السدتقبمة:  امل في تخكة انداف عمى قضج )التععمى أف 

التخكة السدتقبمة: جدء مغ الحمة الحاضخة لذخز حي، يجخؼ التعامل عمضيا باعتبارىا ف ،باشل( ةالحيا
خالفتو سباشل أيزا  لو  ،غ الػارثعصجر  فْ إذمة لمػارث، لحلظ فالتعامل باشل لسخالفتو اآلداب العامة 

 . نفدو غ السػرثعصجر  فْ إالشطاـ العاـ قػاعج 
أو  يخزؽ، حي وػرثوموارث نرضبو مغ السضخاث : بيع مةى التعامل في التخكة السدتقباألمثمة عمومغ 

  و.مػرثوفاة  قبلخىغ نرضب مغ السضخاث ي
 بصبلف الترخؼ في التخكة السدتقبمة؟وقج يثار ىشا سؤاؿ حػؿ العم ة في تقخيخ القانػف 

 والجػاب عغ ذلظ يكػف، لؤلسباب اآلتية:
السزاربة عمى حياة شخز ال يداؿ حيا  ما السقامخة و معشى  الترخؼ بالتخكة السدتقبمة الف في-1

 .يتعارض مع اآلداب العامة
  و.حقػقغمضغ كػف السحل مدتقبل فضبخدػف الحتساؿ استغبلؿ مغ يتعاقج معيع الػارث مدت-2
يا  كاف أو  ،...الخ(ا  ، رىشا  يجار إ )ـبة، الحؼ يخد ؼيو: بصمو القانػف أيا  كاف العقجأىحا الترخؼ -3

  .(ولسػرث نفداأـ الػارث، )، وايا  كاف السترخؼ: أ(جشبيأـ أخخ آ ا  وارث) :ليوإالسترخؼ 
 امتشاعا  عغ عسل: وأكاف محل االلتداـ عسبل   إذاأما 

عشي اف االلتداـ ت االستحالة السصمقة:قة، ومصم ةمسكشا  ال مدتحيبل  استحالؼيجب اف يكػف السحل 
 حكععمى بالحرػؿ مػكمو  ـمحاـ أمال تعيج مث ،غضخهلأـ التـد بو  مسجيغ الحؼل في ذاتو سػاء لحضمدت

  .اساسا  القانػنية فػات مجة الصعغ  عمى الخغع مغاالستئشاؼ مغ محكسة 
 و، أجخاء عسمية لذخز مات قبمياإ: كالتداـ الجخاح مصمقة شبيعية ةما استحالأاالستحالة السصمقة: و 
  الحؼ سبقت اإلشارة إليو. االستئشاؼ بعج السجةكالتداـ السحامي تقجيع شعغ  :مصمقة قانػنية ةستحالا

فقط  دتحضل بالشدبة لذخز السجيغمو شكل ،االلتداـ مسكغ في ذاتو : اف  فتعشي االستحالة الشدبيةأما 
 ولدمعغ تشفضح التدامو السمتـد عجد  وإذا ،االلتداـ يعج صحيحا  ي ىحه الحالة يكػف فو  دوف غضخه،

 .التعػيس
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  قاببًل لمتعضضغ:أو الذخط الثاني: ان يكػن السحل معضشًا 
 بضغ:أيزا  نفخؽ وىشا 

   .كاف محل االلتداـ نقل حق عضشي إذاما -1
  .عغ عسل ا  امتشاع وأبعسل  ا  كاف محل االلتداـ ؾيام إذا-2
 كان محل االلتدام نقل حق عضشي: إذاف-1

  )التي يذبو بعزيا بعزا (. ثمةتسااألشياء الس-2 )السختمفة عغ بعزيا(. األشياء الؿيسية-1نفخؽ بضغ:
وجب تعضضشو تعضضشا  كاؼيا   ،)السختمفات( كاف محل االلتداـ بشقل حق عضشي شيء ؾيسي إذاففي حاؿ ما 

  .(.. إلخ.ا  ، ارضا  دار كأف يكػف يسضده عغ غضخه )
وجب تعضضشو فقج  سقجرات(أو ما يعخؼ بال) تذابوشيء م ،كاف محل االلتداـ بشقل حق عضشي إذاأما 

مكغ تعضضغ السقجار أ إذايسكغ االكتفاء بتعضضغ الشػع ، و ستخاليةأبشػعو ومقجاره مثل خسدضغ شغ حشصة 
أو  ذات العجد السعمػـ مغ الصمبة، كمية القانػف ى لإمثل تػريج قخشاسية بقخائغ الحاؿ وضخوؼ التعاقج، 

  وؼ عجد تبلمضحىا.معخ  مجرسةى لإشعاـ وجبات 
فقج  افاف لع يتفقشخفي العقج عمى الرشف، حدب اتفاؽ يكػف ؼ تذابو )السقج ر(،ما صشف الذيء السأ
 الرشف الستػسط.القانػف تدميع شيء مغ وجب أ
لكػنو معضشا   ،اإلشارة اليو وأشي ذلظ عغ وصفو غاذ ي ؛السيع اف يكػف السحل معمػما  عشج الستعاقجيغو 

مع التأكضج  ،بالتفرضل هفيي معمػمو عشجمشو، ىا ءخػه شخاأخ يخيج أمثل سيارة عشج  ،عشجىسا ومعخوفا  
 وأفي العقج بغس الشطخ عغ ارتفاع السثبت التـد السجيغ بسقجارىا  ،كاف نقػدا   إذامحل االلتداـ  عمى أف  

 .عشج الػفاءالشقج انخفاض ؾيسة 
 عغ عسل(:امتشاعًا  وأكان محل االلتدام )عسبًل  إذا-2

يذتسل يجب أْف عمى األقل أو  ،يجب اف يكػف محل االلتداـ معضشا  تعضضشا  ناؼيا  لمجيالةفي ىحه الحالة 
عقج مقاولة بشاء  كسا ىػ الحاؿ في إبخاـ ،العقج عمى العشاصخ التي تجعل السحل قاببل  لمتعضضغ

 وا يدتفاد مشمفي أقل تقجيخ  وأ، بجقة تحجيج مػاصفات السدتذفىإذ السفخوض االتفاؽ عمى  ،مدتذفى
 ا .سخيخ  (50) االتفاؽ عمى مقاولة تذضضج مدتذفى سعة مثل يامػاصفات
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 (:قانػناً  مذخوعاً يعشي الذخط الثالث: ان يكػن محل العقج قاببًل لمتعامل فيو )
تكػف محبل  لمحقػؽ لف جسيع األشياء صالحة أ ،(1)في القانػف السجني العخاقيحكع األصل حدب 

القانػني، وبالتالي ال يسكغ أْف تكػف محبل   ج بعس األشياء عغ التعاملو خخ فيػ  االستثشاء، أـ السالية
 يدتأثخ وال ،فيي غضخ قابمة لمتسمظ واالنتقاؿ مغ يج الى أخخػ  ؛كالساء واليػاء ،ما بصبيعتياأ لمتعاقج؛

ووضعو في عمب، الساء تعؿيع ا كثار بيئسكغ االستؼي ،رختحو فخزت إذا أُ  الميع  إالّ  بحيازتيا،أحج 
ة ليحا الغخض، فيشا يسكغ بيعيسا مع أف  الساء واليػاء مغ  قشانيوحفطو في اليػاء تشؿية و  معج 

 السباحات.
اذ يخخج القانػف بعس األشياء مغ دائخة  ،بحكع القانػف  مل بيااوقج تخخج بعس األشياء عغ التع

لعامة التي ال مثل األمػاؿ ا ،لو ةتحؿيقا  لميجؼ السخررأو رعاية لمسرمحة العامة أما  ،التعامل
لكغ يسكغ اف تكػف محبل  لعقػد تتشاسب مع  ،تسمكيا بالتقادـأو الحجد عمضيا  وأيجػز الترخؼ فضيا 

  ... الخ.يات.فضكاوالاراضي الذػاشئ كالجكاكضغ و مغ البمجية والعقارات  تسحبلالمثل تأجضخ  ،شبيعتيا
 

الشطام ب ويقرج العامة، حساية الشطاـ العاـ واآلداب ،التعامل ببعس األشياء شعمغ وقج ييجؼ السذخع م
وتتعمق بشطاـ السجتسع األعمى وفمدفة  ،تحقضق السرالح العامةى لإمجسػعة قػاعج تيجؼ العام: 

 يقع باشبل   الحج مشيا وأكل اتفاؽ بضشيع عمى خبلفيا  ما يجعل ،عمى مرالح االفخاد ػوتعم ،الجولة
 .غ جضل ألخخوممة ألخخػ أتتدع مغ و وىي فكخة ندبية تزضق بصبلنا  مصمقا ، 

يختمف و  ،مة معضشة في جضل معضغأالسبادغ الخمؿية التي تجيغ بيا  مجسػعةفيي  اآلداب العامة:أما 
، وعمى ـ القانػف الخاصأكانت مغ القانػف العاـ  إذامجػ تعمق القػاعج القانػنية بالشطاـ العاـ ؼيسا 

  الشحػ اآلتي:
أـ ـ دستػرية أجشائية كانت  ة،مخ آاألصل اف قػاعجه تتعمق بالشطاـ العاـ وتعج  في نصاق القانػن العام:

 .لحلظ يقع باشبل  كل اتفاؽ عمى خبلفيا ،ـ ماليةأدارية إ
 :نفخؽ بضغؼيجب أْف  في نصاق القانػن الخاص:أما 

  .العاـ ال يجػز االتفاؽ عمى خبلفياىحه كأصل مغ الشطاـ و  ،قػاعج األحػاؿ الذخرية-1
فيي ليدت مغ الشطاـ وبالتالي  ،أصلكتخز حقػؽ االفخاد ؼيسا بضشيع التي  ،قػاعج العبلقات السالية-2

 .يجػز خبلفياو العاـ 
                                                           

 .( مجني عخاقي60السادة )( (1
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ف يكػف محل االلتداـ غضخ أ ،(1)وجبأنو ع أحيبل مغ السػضػع، مػقف السذخع العخاقيبالعػدة إلى 
 ،نيا مغ الشطاـ العاـعمى أحجد امػرا  عمى سبضل السثاؿ و  ،مخالفا  لمشطاـ العاـ واآلداب والمسشػع قانػنا  

مغ امثمة القػاعج ، أو يعصي تعخيفا  جازما  لو، و يحجد كل األشياء السخالفة لمشطاـ العاـ واآلداب دوف أفْ 
الحقػؽ  انتقاؿقػاعج السضخاث، أنربة االىمية، أحكاـ الستعمقة بالشطاـ العاـ في التذخيع العخاقي: 

التدعضخ الجبخؼ، وأحكاـ اؿ الجولة، ػ موأ، يغاؿ السحجػر ػ موأالترخؼ في الػقف، كيؽية ، اإلرثية
 قػانضغ حساية السدتيمكضغ... الخو 

 

 السبحث الثالث
                                        الخكغ الثالث مغ اركان العقج: الدبب

 كػف عمى نػعضغ:وي ،العقج بسعشى القرج واليجؼ مغ وراء التعاقجالدبب كخكغ في 
سعشى الغخض السباشخ مغ ب وىػ ،ت بو الشطخية التقمضجية في الدببنادالدبب القرجؼ )السباشخ(: -1

 :وراء ابخاـ العقج، ىػ
 .ـدتال يختمف باختبلؼ شخز السم-ب .في الصائفة الػاحجة مغ العقػدحج او -أ

التداـ البائع الحرػؿ عمى الثسغ وسبب التداـ السذتخؼ الحرػؿ عمى  سببفي عقج البيع : مثاؿ
 .السبيع

الغخض البعضج مغ  غضخ السباشخ(: وىػأو الدبب البعضج الباعث الجافع الى التعاقج )بسعشى الدبب -2
مغ وراء البعضج  بل اليجؼ ،ليذ الحرػؿ عمى الثسغ ،سبب التداـ البائع ،ففي عقج البيع ،قجاعتوراء ال

 ،سبب التداـ السذتخؼ الحرػؿ عمى السبيعو ؟ إذالذخاء مالحرػؿ عمى الثسغ  ،الحرػؿ عمى الثسغ
 ؟ إذاليدتخجمو في م

 لحلظ:
 
كل ولالدبب بسػجب الشطخية الحجيثة متغضخ ليذ فقط في كل شائفة مغ العقػد، بل في كل عقج -1

 .متعاقج
  لمغخض البعضج الحؼ يبتػيو مغ وراء العقج.، وفقا  خخآيختمف مغ متعاقج الى -2

                                                           
 .( مغ القانػف السجني032في السادة )( (1
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  واًل: الشطخية التقمضجية لمدبب:أ
ال يتغضخ في كل حج او مغ مشطػرىا لحلظ الدبب  ،بالدبب السباشخ )القرجؼ(الشطخية التقمضجية  تأخح

إذ أف   ،التداـ الصخؼ االخخ في العقػد السمدمة لمجانبضغ: سبب التداـ كل شخؼ ىػ، فشائفة مغ العقػد
 ،في العقػد العضشية، و التداـ السذتخؼ بجفع الثسغ ىػ ،في عقج البيعسبب التداـ البائع بتدميع السبيع 

سبب التداـ  ،التبخععقػد  في، و سبق تدميسيا لو ػىالسػدعة خد العضغ بسبب التداـ السػدع لجيو مثبل  
 .نضتو في التبخع ػالستبخع ى

 :التقمضجيةشخوط الدبب بسػجب الشطخية 
  ىي اف يكػف: شخوط الدبب بسػجب الشطخية التقمضجية 

 .مػجػدا  : 1
 .صحيحا  : 2
 .مذخوعا  : 3
 :اً ػجػدم الدببأْن يكػن : 1

بقى وي ،ف يكػف الدبب مػجػدا  وقت ابخاـ العقجأيعشي يجب  ،قاءوبشخط وجػد الدبب شخط ابتجاء 
كسا ىػ الحاؿ  ،يجعل العقج باشبل   وجػد الدبب ابتجاء  عجـ االلتدامات التعاقجية، ألف  كحلظ وقت تشفضح 

يعصيو السجيغ لمجائغ في حؿيقة األمخ، وجػد لو  تعيج بجيغ ال اتسشجوىي  ،سشجات السجاممة في
عمى اف يخد  ،بخرع ؾيسة الدشج في السرخؼ )السدتفضج مغ الدشج(، ؼيقػـ السدحػب لو ،مجاممة لو

ف سشج السجاممة يسكغ التسدظ ببصبلفيشا  ،مصالبة السرخؼ لو بالػفاءالى السجيغ قبل كامبل  السبمغ 
ال يسكغ التسدظ ببصبلف سشج ، مع اإلشارة إلى أنو الرػرؼ  وغ ودائشيجسبضغ ال جيغالنعجاـ سبب ال

 ، لمحفاظ عمى استقخار األوضاع القانػنية.السجاممة تجاه حامل الدشج حدغ الشية
مػجػدا  وصحيحا ، يؤثخ في بقاء العقج  ،ثع تخمفو بعج ذلظ شج إبخاـ العقج،، عوجػد الدبب ابتجاء  كسا أف  

الجفع بعجـ إمكاف -1 عغ غضخىا بأمػر ميسة، ىي: جانبضغ التي تتسضدمال سيسا في العقػد السمدمة ل
 عجـ تشفضح االلتدامت السفخوضة بسػجبيا. تحسل تبعة-3 يا.فدخإمكاف شمب -2 فضيا. التشفضح

 
 :صحيحاً  الدببأن يكػن : 2
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الحؼ يكػف التالي العقج وب ،الدبب السػىػـ غضخ صحيح، فذ يذتخط لرحة العقج اف يكػف صحيحا  إ
داؿ يف السػرث ال أطيخ يثع  ،ػصى ليعسال وأػرثة بضغ الاؿ ممثل: قدسة  ،باشبل  سببو كحلظ يكػف 

 ة.الػصية باشم ف  أ ويخزؽ، أحيا  
كاف  إذالكغ  ا ،ومػجػد ا  كاف الدبب الحؿيقي صحيح إذا ،العقجالدبب الرػرؼ ليذ سببا  لبصبلف و 

بسػجب أحكاـ فتخض وي ،كاف العقج باشبل   (قانػنا   غضخ مذخوعأؼ الدبب الرػرؼ غضخ صحيح )
ثبت اف ىحا الدبب  إذاف ،الدبب الحؿيقي الدبب السحكػر في العقج ىػ ف  القانػف السجني العخاقي، أ

  .بصل العقج ،غضخ مذخوعأو  ا  مػىػم
 
 :اً مذخوعأْن يكػن الدبب : 3

 يخالف وال ،نيي قانػني صخيحأو وال يتعارض مع تحخيع  ،الدبب السػافق لمقانػف  والدبب السذخوع ىػ
 .الشطاـ العاـ واآلداب

التداـ شخز دفع مبمغ مثل  يسكغ اف يكػف محل االلتداـ مذخوعا  والدبب غضخ مذخوع،والحؿيقة أنو 
يشا يبصل التداـ ف ،غخض ارتكاب جخيسة قتل شخز ماكغ لل ،(بحج ذاتو حل مذخوعم وىػمغ الشقػد )

 سببلعجـ مذخوعية  ؛بصل التداـ مختكب الجخيسة بارتكابياي، كسا دافع الشقػد لعجـ مذخوعية محمو
  التدامو.

إعصاء شخز مبمغا   لكغ الدبب غضخ مذخوع، مثل ،يسكغ اف يكػف السحل مذخوعا  لبللتدامضغ معا  و 
مذخوعضغ عجـ ارتكاب الجخيسة التدامضغ و دفع الشقػد نقجيا  مقابل التدامو بعجـ ارتكاب جخيسة ما، إذ أف  

ذ ليذ في إ ،غضخ مذخوعالعقج في ىحه الحالة سبب لكغ  كلِّ مشيسا، لسذخوعيو محلفي ذاتيسا 
بجفع مبمغ  لو خخ تعيجشخرا  آف أ لسجخد ةسخيجرتكاب القانػف مدػغ اللتداـ شخز االمتشاع عغ ا

 .حلظبمخ القانػف أ سبب االلتداـ بعجـ ارتكاب جخيسة ىػ ف  أل ؛مغ الشقػد
 
 

 ثانيًا: الشطخية الحجيثة لمدبب:
نطخية  ػاتجو الفقو الحجيث نح، جةفضغضخ مو مشصؿية  ليدتنيا لمدبب وأاء عضػب الشطخية التقمضجية ز إ

 .الدبب غضخ السباشخ نطخيةو أ لمتعاقج، الباعث الجافع
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في حضغ قج يكػف  دائسا  مذخوع، وىػنية التبخع  ػد التبخع: الدبب وفق الشطخية التقمضجية ىػ في عقف
ابتداز الستبخع لو...الخ ؼيكػف  وأ ة،نذاء عبلقة غضخ مذخوعأمخا  غضخ مذخوع كإع الجافع الى التبخ 

 ية سببو.ـ مذخوعلعج التالي يسكغ ابصاؿ العقجوب ،الجافع غضخ مذخوع
 في عقج االيجار: و 
التداـ السؤجخ بتسكضغ ، ويتسثل في أف  الدبب دائسا  مذخوع :في الدبب وفقا  لمشطخية التقمضجية :أ

بحج  غضخوعسا مذوى ،سبب التداـ السدتأجخ دفع األجخةىػ ذاتو  ة،خ جؤ سعضغ الاالنتفاع بالمغ السدتأجخ 
 .ذاتيسا

ع الستخجامو كاف غضخ مذخو  إذاف ،يجار العضغإ وراءلكغ وفقا  لمشطخية الحجيثة: نبحث عغ الجافع  :ب
 .نرػص القانػف  مكغ ابصاؿ العقج لسخالفة الدببأمثبل ، ناديا  لمقسار 

مذخوعا  واال ىحا الباعث ذتخط اف يكػف وي ،يبحث الفقو الحجيث عغ الباعث الجافع الى التعاقج ،اذف
تغضخا  مغ شخز وممخا  شخريا  خارجا  عغ ماديات العقج الجافع أسا كاف الباعث ول، باشبل  العقج  كاف

خخ عمى اف يكػف الستعاقج اآل ،لعجـ مذخوعية الباعث الجافعالعقج اشتخط الفقو لغخض ابصاؿ  ،خخآل
عجـ مفاجأة متعاقج و بيجؼ استقخار السعامبلت  ،فالعقج صحيح ال  إو  ،عمع بيحا الجافع غضخ السذخوع

 .ىػ ابصاؿ عقج لدبب غضخ مذخوع يجيموبحدغ الشية 
 

 ثالثًا: نطخية الدبب في القانػن السجني العخاقي: 
 فْ أو لمعقج، عمى وجػب وجػد سبب  نز  أنو  ،نطخية الدبب في القانػف السجني العخاقي عمىيبلحع 

 :وبحلظ يسكغ مبلحطة ما يأتي، (1)ا  مذخوعيكػف ىحا الدبب 
تػجو الشطخية التقمضجية ال الشطخية  وىػ ،السذخع العخاقي الدبب الى االلتداـ ال الى العقجيشدب -1

  .الباعث الجافع الى التعاقج كػف الدبب ىػ ،تشدب الدبب الى العقج ذاتو التي الحجيثة
 التقمضجية مع الشطخية-يزا  أ–يتفق حا ما وى ،السذخع العخاقي اف الدبب قج ال يكػف مػجػدا  يفتخض -2

 .ف الشطخية الحجيثة ال يسكغ معيا اال القػؿ بػجػد باعث دافع الى التعاقج )أؼ سبب(كػ  في الدبب؛
اشتخاشو إذ أف   ؛معا  التقمضجية والحجيثة في الدبب اف السذخع العخاقي اخح بالشطخيتضغ  ،الخاجحالخأؼ و 

ألنو  ؛قجتشمتػجو  وىػ بغ الشطخيتضغ،ب جسعودلضل عمى  ،الشطخية الحجيثةكسا تشادؼ  ،الدبب مذخوعية
 .اف يكتفي بالشطخية الحجيثة سقخوضليحاوؿ الجسع بضغ نطخيتضغ متشاقزتضغ وا

                                                           
 .خاقيعجني ( م032السادة ) ( وذلظ في(1
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 في االلتداـ:يذتخط  (القانػف السجني العخاقيعميو، يسكغ القػؿ أف  ) 
 .اف يكػف لو سبب مذخوع-1
 .اف يكػف لو سبب مػجػد-2

 لكغ ال يذتخط ذكخ الدبب في العقج.
الستعاقجيغ اف سبب العقج السحكػر في أحج إذا اثبت ذخوعضتو فميفتخض و  ،لدببافتخض وجػد ي ػى بل

 .الدبب غضخ السحكػر في العقج ةاثبت األوؿ مذخوعي إذا اال   ،العقج ليذ الدبب الحؿيقي بصل العقج
 ًا: الذخوط غضخ السذخوعة في العقج:بعار 

 :اقتخاف العقج بذخط خاقيعغ القانػف السجني الم (131السادة )تجضد 
مغضخ ل وأالعاقجيغ حج شخط ؼيو نفع أل، أو جاريا  بو العخؼ والعادةأو يكػف  ،يبلئسوأو  ،يؤكج مقتزاه

 الباعث الجافع كاف الذخط ىػ إذاالعقج اال  صح  و مالع يكغ مخالفا  لمشطاـ العاـ واآلداب واال لغا الذخط 
  لمتعاقج فضبصل ىػ والعقج.

الذخط ، والسقرػد بالتعميقي  الذخطالالذخط التقضضجؼ  ،بالذخط السعتبخ السقتخف بالعقجالسقرػد و 
ـبظ بدتانا  أ  وأدكشيا تمثل ابيعظ الجار شخط اف  ،التقضضجؼ: شخط يخد في العقج يترل بالسعقػد عميو

 الى السدتذفى الفبلني. توغم شخط اف تجفع نرف
عمى أنو  ؽاالتفاخخ مثل آالعقج عمى تحقق شيء  إبخاـمضق شخط يقرج مشو تعفيػ  الذخط التعميقي:أما 
 .زيج في ذمةجيغ القة عمى تختب فالكفالة معم   ،تختب لظ ديغ عمى زيج فأنا كفضل بو إذا

 أنػاع الذخط التقضضجؼ ثبلث:
 وأ ،بيعظ شخط تعجضل الثسغمثل أ ،ا جاء مؤكجا  لسقتزى العقجوىػميجب الػفاء بو  شخط معتبخ:-1
لعخؼ بو اجاريا  أو أْف تقجـ لي كؽيبل ، بيعظ بثسغ مؤجل شخط ، مثل أمبلئسا  لسقتزى العقجكػف ي

 ف تقجـ الخيط واالزرار والبصانة.أشخط البجلة خيط عشجؾ ، مثل أوالعادة
ع يكغ ولكاف مخالفا  لمشطاـ العاـ واآلداب  متى ،الذخط وحجه مغػوييرح معو العقج، شخط لغػ: -2

بظ ماال  شخط اف ت ،لمتعاقج الجافع الذخط ىػ شخط السقامخة و ة، صحيح ةفاليب ،بجدء مشو قامخمثل ـا
  ه.بصل وحجي ػلغ
 كاف ىػو  ،جاء الذخط مخالفا  لمشطاـ العاـ واآلداب إذا ،العقج معا  و  يبصل ىػشخط مبصل لمعقج -3

 ،لساؿاـبة ى عقج جافع الال فاف شخط القتل ىػ ،مثل ـبة ماؿ لقاتل مأجػر ليقتل اندانا   ،الجافع لمتعاقج
  .معا   فضبصل العقج والذخط
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 المبحث الرابع

                               بطالن العقد 

 ،ةباشمو  ،ةصحيح القانػف السجني العخاقي وفي ،شاؼحلجػ جسيػر فقياء الذخيعة عجا األ أنػاع العقػد
 صحيح فالعقجما لجػ االحشاؼ أ، غضخ الزمو اً الزموالشافح يكػف  ًا،ػقػفمو اً نافحالعقج الرحيح يكػف و 
 .اشلوب فاسجو 

 اواًل: العقج الرحيح:
العقج السذخوع ذاتا  ووصفا  ويكػف  العقج الرحيح ىػ-1) :جني عخاقي عمى أف  م (133ادة )ستشز ال

وإذا -2، ولو سبب مذخوع، واوصافو سالسة مغ الخمل.وصادرا  مغ اىمو، مزافا  الى محل قابل لحكس
 ،السذخوع ذاتًا ووصفاً  فالعقج الرحيح ىػ ،رحيح مػقػفا  افاد الحكع في الحاؿ(اللع يكغ العقج 

 ويكػف كحلظ في أربعة أمػر:
الف معجوـ االىمية عقجه باشل وناقز االىمية  ،صادرا  مغ اىمو: أؼ الستعاقج كامل األىميةإذا كاف -1

  .عقجه السفقخ باشل مصمقا  والستخدد بضغ الشفع والزخر مػقػؼ
: يعشي اف يكػف السحل مغ األشياء التي ال تخخج و( قاببل  لحكسومعقػد عميأؼ ) مزافا  الى محل-2
إذ يجب كسا في عقج البيع  ،ثخ العقج ؼيوأنو يرمح لطيػر أو  ،بحكع القانػف  وأغ التعامل بصبيعتيا ع
 . ويكػف السبيع قاببل  لمشقل مغ ذمة الى ذمة أخخػ، واف يبلئع السحل حكع العقج الجارؼ عمي أفْ 
 كاف العقج باشبل . ،غضخ مذخوعلكشو سبب أو كاف لو سبب  معقجيعشي إذا لع يكغ ل لو سبب مذخوع:-3
لغبغ مع التغخيخ، االكخاه، الغمط، ا اوصافو سالسة مغ الخمل: يعشي سالسا  مغ عضػب اإلرادة األربعة:-4

 مخالفا  لمشطاـ العاـ واآلداب.أو مجيػال ،  أو  يكػف مدتحيبل  اال  و  ،االستغبلؿ
السعقػد عميو( حاؿ  وأيطيخ في السحل )عميو،  الستختب حكعأو الثخه أحكع العقج الرحيح الشافح: اف و 

 .تساـ العقج
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 ثانيًا: العقج السػقػف: 
 عقػد: ةأربعمغ حج او  جني عخاقيم (135و 134) العقج السػقػؼ بسػجب السادتضغ

  .العقج الحؼ يعتخيو عضب مغ عضػب اإلرادة األربعة-1
  .كاف دائخا  بضغ الشفع والزخر إذا ،ناقز األىمية ال فاقجىا ،العقج الحؼ يبخمو السحجػر-2
د ػ لعقى الإـ.ع  (135)السادة اضافت إذ  )الفزػلي(أو ما يعخؼ بػالعقج الحؼ يبخمو غضخ السالظ -3

 .ترخؼ الذخز في ممظ غضخه ةالسػقػف
   .العقج الحؼ يبخمو الشائب متجاوزا  ؼيو الربلحيات التي خػليا إياه األصضل )تجاوز حجود الشيابة(-4
 وحكس، بل ثخه في السعقػد عميو حاالً أ يطيخ والانو ال يفضج حكسو حال تسام العقج  معشى وقف العقج:-
ؼيربح  ،ف يجضد العقجأ ماأ مخيغ:أمغ حج االختيار و  ،بعج اف يدوؿ سبب الػقف ،لمعاقجعصاء الخيار إ 

ف يشقس العقج ؼيربح باشبل  مغ تاريخ صجوره يعشي بأثخ رجعي استشادا  أ وأ ،نافحا  مغ تاريخ صجوره
 .)االجازة البلحقة كالػكالة الدابقة( لقاعجة

 فخق بضغ:نعشج نقس العاقج لمعقج -
نقس جسيع الترخفات التي جخت و  وفممعاقج استخداد ممك)قائسًا(:  كان السعقػد عميو مػجػداً  إذا-1

 .)حق التتبع(بسػجب ما يعخؼ بػعميو واخح العضغ مغ واضع الضج عمضيا 
 فممعاقج:كان السعقػد عميو ىالكًا:  إذا-2
 خخ.في العقج السػقػؼ لمحجخ والغمط الخجػع بالتعػيس عمى الستعاقج اآل-أ

 وأخه الغضخ السكِ  وأخخ التعػيس مغ العاقج اآلصمب التغخيخ: الخيار ب وأفي العقج السػقػؼ لئلكخاه -ب
ثخػ بو دوف سبب أخخ بسا كاف ليحا الخجػع عمى العاقج اآل ،السغخر وأرجع عمى السكخه  وإذا ،رالسغخِ 

 .بسػجب العقج
كاف قج استمسو تحت عضب و الغخر،  ىمظ في يج العاقج الحؼ وقع ضحية االكخاه او إذاالثسغ مبلحطة: 
الف يجه عمى الثسغ يج  ؛تقرضخ فبل ضساف عميوأو مظ في يجه، دوف تعٍج مشو وىالغخر،  االكخاه او

  .تقرضخأو ج األمانة ال تزسغ اال اليالظ بتعٍج وي ة،امان
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 ترخف الفزػلي: 
 وال خمل ؼيو )ال ذاتا  والشخوط العقج الرحيح الشافح و العقج الحؼ يبخمو الفزػلي: عقج مدتجسع الركاف 

  .ػقػؼ عمى إجازة السالظم ػفي ،لكشو صجر مغ غضخ السالظ ،وصفا (
 بأثخ رجعي ومغ تاريخ ابخامونفح العقج  ،أجاز السالظ العقج: عّجت اإلجازة البلحقة كالػكالة الدابقة إذاف

غ حق السالظ وم ،حق لمسالظ عميو تدميسو لو ػى الفزػلي، والبجؿ الحؼ استمسو ،بحكع القانػف 
  .السصالبة بو

عمى الفزػلي رد البجؿ و لع يجد السالظ العقج: بصل بأثخ رجعي الى يػـ التعاقج بحكع القانػف،  وإذا
    .مغضخ السصالبة بوول ،الى الغضخالحؼ استمسو 

 مخيغ:أىمظ البجؿ في يج الفزػلي بعج اف نقس السالظ العقج وجب اف نفخؽ بضغ  وإذا*
مظ البجؿ في يج الفزػلي دوف تعٍج وىكاف الستعاقج مع الفزػلي يعمع برفتو وانو ليذ السالظ،  إذا-1

  ة.نامأيجه عمى الثسغ يج  ففبل يزسغ أل ،تقرضخأو مشو 
 ،ثع ىمظ البجؿ في يج الفزػلي ،السالظ ىػ لفزػليا اف الستعاقج مع الفزػلي يترػر افك إذا-2

فمسا لع يؿبس العػض حق  ،الغضخ انسا دفع البجؿ عػض )مقابل( السبيع الف   ؛ضسغ الفزػلي البجؿ
 لو استخجاع ما دفع.

ع يجد السالظ العقج، كاف الفزػلي بحكع ولخخ زػلي الذيء السبيع الى العاقج اآلسمّع الف إذاو 
خخ بخد ما العاقج اآل ةلمسالظ مصالبأف  يعشي ما خخ بحكع غاصب الغاصب، اآلالغاصب، والعاقج 

صالبة أؼ وم ،خختزسضغ العاقج اآلأو ىمظ في يجه فممسالظ الخيار بضغ تزسضغ الفزػلي  وإذااستمسو، 
 مشيسا تبصل مصالبة االخخ.

 
 الشقس(: وأالُسجضد )صاحب الحق في اإلجازة 

 ع:وىالشقس( مغ تػقف العقج لسرمحتو،  وأدتعسل خيار )اإلجازة ي وأيتسدظ 
  .السالظ في ترخؼ الفزػلي-1
 .األصضل عشج تجاوز حجود الشيابة-2
  .)االكخاه والغمط والغبغ واالستغبلؿ(بأحج عضػب اإلرادة األربعة مغ عضب رضاؤه -3
 .خشجبمػغو سغ الناقز األىمية عشج -4
 .السػقػؼالػلي عشج عمسو بالترخؼ -5
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 الشقس: وأيان ميعاد استعسال خيار اإلجازة سخ مجة 
التي خريا القانػف بحكع  تجاوز حجود الشيابةحالة الشقس عجا  لئلجازة او أشيخ( 3مجة الخيار )

خاص، يتسثل في إعصاء الحق لسغ تعاقج مع الشائب الستجاوز حجود نيابتو، أْف يصمب إلى السالظ إجازة 
مغ تعاقج مع الشائب، فإْف انقزت السجة دوف إجازة صخيحة، عج  العقج أو نقزو خبلؿ مجة يحجدىا 

 الدكػت نقزا .
في العقج السػقػؼ لعضب في اإلرادة: مغ وقت تبضغ الغمط وتكػف مجة استعساؿ خيار االجازة أو الشقس 

اما مغ وقت زواؿ  فتكػف  في العقج السػقػؼ لشقز االىمية، و ارتفاع االكخاه  انكذاؼ التغخيخ او او
مغ يـػ  ،مفزالةفي العقج السػقػؼ لعغ القاصخ، و غ وقت عمع الػلي برجور العقج م ونقز األىمية ا

 .عمع السالظ برجور العقج
لمغضخ اف يحجد مػعجا   ( ـ.ع اف  944/2) تقخر السادةف ،قج السػقػؼ لسجاوزة حجود الػكالةفي العأما 

عّج ذلظ رفزا  لمعقج ية، شضس أوصخيحة  ةجاز إد دوف اعيالس ىلمسالظ يجضد ؼيو العقج، فاف انقز
 بخبلؼ القاعجة العامة في اإلجازة.

از حق الشقس السقخر لرالح مغ تػقف العقج لسرمحتو عغ حق الفدخ السقخر لمستعاقج في العقػد يست
متى شمب نقس العقج حتسا   ةنو يجب عمى القاضي اجابأ يوى ،مدألة ميسةفي السمدمة لمجانبضغ 

اليو  إجابة عجـمقاضي لالفدخ الحؼ يسكغ مغ شمب عكذ شمبو مْغ تػقف العقج لسرمحتو، عمى ال
، وفقا  لقاعة لتشفضح التداماتوقزائيا  جبل  ويسشحو أف يسيل العاقج االخخ أ وبل يسكشإليو، شالب الفدخ 

 )َنِطَخة السيدخة(.
ف في أؼ يج يكػف، وإكاف لو استخداد الذيء  ،شمب الذخز السقخر حق الشقس لسرمحتو نقزو إذاف

  .تجاولتو االيجؼ بالترخفات الستعاؾبة
 

 اإلجازة: 
 الرخيحةواإلجازة  ،(ةضسشيو ( ـ.ع نػعاف )صخيحة 136) السادةالعقج السػقػؼ، وفقا  لشز  جازةإ

 ؼِّ أب ،تكػف ضسشية أفْ ما أو ، بقػؿ يّجؿ عمى اإلجازة صخاحة مثل أجدت عقج فبلف بثسغ كحا تكػف 
    و.حتى قبل ؾبزأو  وترخؼ يجؿ عمى التشازؿ عغ خيار الشقس كالترخؼ بالثسغ عشج ؾبز

مخور السجة  ج  عالجازة ا فاف انتيت دوف استعساؿ خيار الشقس او ،شيخأ( 3الخيار )مسارسة ة جوم
التي  ،باستثشاء تجاوز الػكضل حجود الػكالة ،بحكع االجازة الزسشية في كل حاالت العقج السػقػؼ
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 وأر األصضل باستعساؿ خيار اإلجازة انحاوجب السجني العخاقي قج أالقانػف  سبقت اإلشارة إلى أف  
 ا .الدكػت نقز الشقس خبلؿ مجة محجدة فاف انتيت عج  

 
 شخوط االجازة:

  .وجػد مغ يسمظ اإلجازة وقت العقج-1
 وأكخاه إزواؿ العضب مغ  والقاصخ، أىمية أ باستكساؿ  ،اف تكػف االجازة صحيحة خالية مغ العضػب-2

  .استغبلؿ وأتغخيخ  وأ غمط
 وأخيار االجازة  ف  أل ؛والسالظ األصمي وؾياـ العاقجيغ والسعقػد عمي-وقت صجور االجازة- يذتخطال و 

ف العاقج االخخ أ وأ ،مات وقت االجازةأنو ـ أفبل ييع بقاء الفزػلي حيا   ،الشقس يشتقل الى الػرثة
  .الفقو اإلسبلمي القانػف السجني العخاقيمخ فارؽ ؼيو أ وىػ ،غضخ مػجػدأو مػجػدا  

 ثالثًا: العقج الرحيح البلزم:
 بفدخو، الصخفضغ اف يدتقل  أحج ال يدتصيع و  ،الحؼ تختبت عميو كل اثارهالعقج  ىػالبلـز  العقج الرحيح

 ممدمة.  ةاقرى قػ  حا الشػع مغ العقػدالخ، ولي ..البيع، االيجار، الرمح، الحػالة. مثل
 

  البلزم:رابعًا: العقج الرحيح غضخ 
، كبلىسا فدخوأو شخؼية أحج العقج الرحيح الحؼ يدتصيع  ػوى ،)الجائد(ىحا العقج بػ يدسي الحشؽية

مثل  ،لى خيار مغ الخياراتا يخجع الى شبيعة العقج كالػكالة، العارية، الػديعة. او فْ أما أحق الفدخ و 
  ..الخ..بالعضأو خيار الذخط، أو خيار العقج الحؼ يمحقو خيار الخؤية، 

 
 خامدًا: العقج الفاسج:

ويقرج ، القانػف السجني العخاقيالحشؽية دوف بؿية الفقياء، ولع يأخح بو  حا الشػع مغ العقػد،قاؿ بي
والفداد في االوصاؼ بدبب نيي  ،بأصمو ال بػصفو، فاألصل صحيح بالعقج الفاسج: العقج الحؼ صح  

  .فداد الػصفو سبلمة األصل  وفضخاعى في الحكع عمي الذارع عشو،
حج بقى ألويتقػػ بؿبس السعقػد عميو،  إذا و،مشعقج، مفضج لحكسعقج الفاسج عشج اإلحشاؼ العقج و 

 مظ السعقػد عميو.ى وأمالع يتعمق بو حق الغضخ  ،فعا  لمفدادد ،ومقاضي فدخل وأ كمضيسا،أو الستعاقجيغ 
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قخر  إذ ،ضغ العقج الباشلوببل يداوؼ بضشو  ،العقج الفاسجبفكخة يأخح  لعالسذخع العخاقي ويبلحع أف  
ه  عقج الحؼمرضخ ال بدبب العقج الفاسج السذخع العخاقي شاب العقػد، فجعل  إذا ا  جسفاالحشؽية فقياء يعج 

العقج الفاسج ، أما حالو حاؿ بؿية عضػب اإلرادة األربعة ،لكشو مػقػؼ ،عقجا  صحيحا   إلكخاه عضب ا
ه السذخع العخاقي  ،بذخط فاسجبدبب اقتخانو  كاف الذخط غضخ مخالف لمشطاـ  إذا ا ،صحيح ا  عقجفعج 

عقج ف ،العقج الفاسج بدبب الخباأما و وحجه، غا الذخط ولالعقج  كاف مخالفا  صح   إذاالعاـ واآلداب، ف
التغخيخ عضب انو بالفاسج القتخ بشدب محجدة، في حضغ يعج  العقج ائج القانػنية ػ الفبإلقخار القانػف  ؛صحيح

 .عقج باشل ة،جيالة السحل جيالة فاحذ وأ
 

 سادسًا: العقج الباشل:
، حكع البصبلف، معشى العقج الباشل وسبب البصبلف نجرس في العقج الباشل أمػرا  أساسية، مثل معشى

    ، وعمى الشحػ اآلتي:التي تتختب عمى العقج الباشلالقانػنية الثار ، اأثخ الحكع بالبصبلف
  .معشى العقج الباشل وسبب البصبلف-1
 .حكع البصبلف-2
 .أثخ الحكع بالبصبلف-3
                      .االثار التي تتختب عمى العقج الباشل-4
 معشى العقج الباشل وسبب البصبلن:: 1

 والثخ لو أال و  ،لوحقضق بل وجػد ليذ عقجا ، فألنو  ة؛مجازي ةتدسيفي الحؿيقة، تدسية الباشل بالعقج 
 قانػنيا  البتة. يفضج حكسا  

 أسباب البصبلن:
لقبػؿ مغ غضخ ركانو مثل صجور االيجاب واأيعشي في ركغ مغ  قػماتو:ومما خمل في ذات العقج أ
سببو غضخ أف  أو  ،ا ال يجػز التعامل ؼيومس   ومحمأف   وأ ،مقبػؿلعجـ مصابقة االيجاب لأو  ،ىلأ 

  العاـ واآلداب.، أو مخالف لمشطاـ مذخوع
عجـ أو  ة،ل جيالة السحل جيالة فاحذمث قػماتو:ومخمل في اوصاف العقج الخارجة عغ ذاتو أو 

عجـ تدجضل السكائغ لجػ أو  ،عجـ الؿبس في العقػد العضشيةأو  ،القانػف و استيفاء الذكل الحؼ فخض
 تدجضل العقارؼ السخترة.الدائخة العقار في السختز، أو  ؿجلكاتب العا
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كسا  ،ال مخاتب متجرجة ا  حجاو  ا  بصبلنالبصبلف،  القانػف السجني العخاقيجعل في عغ العم ة ويثار سؤال 
 ندبي؟و تحىب بعس القػانضغ السجنية التي تقدع البصبلف الى مصمق 

الحؼ يشطخ الى  ،مدتسج مغ الفقو اإلسبلمي القانػف السجني العخاقيف أ والجػاب عغ ذلظ يتمخز في
 ،نو عقج صحيح نافحأعمى  ،البصبلف الشدبي في بؿية القػانضغ(ما يعخؼ ب وأالعقج القابل لمبصبلف )

  .شتجا  الثارهومما داـ قائسا   ،ندبيا   ػول ،بالبصبلف مثل ىحا العقج التالي ليذ صحيحا  وصفوب
 
 )نتيجتو(: حكع البصبلن: 2

 ال يحتاج الى صجور حكعو  ا ،ثخ أ  يتختب عميووال ،مغ الشاحية القانػنية ا  معجوم العقج الباشللس ا كاف 
العقج  كاف، فمػ نو غضخ مػجػدأيختب أمػره عمى  أفْ كاف شخفا  ؼيو  غْ لسَ ، كاف لتقخيخ بصبلنو قزائي

ترخؼ ؼيو بكل الترخفات القانػنية، فاف قاضاه ي وأفْ  ،خخآلى إلمبائع اف يبيعو كاف الباشل بيعا  
لو مغ إقامة  مشاصباشل فبل العقج الع السبيع لمسذتخؼ بسػجب سم   ػلكغ ل، السذتخؼ دفع بالبصبلف

  لغخض استخداد السبيع. دعػػ بالبصبلف
السذتخؼ أو  أؼ الخمف الخاص ،الػرثةأؼ  الخمف العاـ ،الصخفضغ كل مغ يتسدظ بالبصبلفويبلحع أنو 

شخريا  عمى العضغ مػضػع أو كل مغ كدب حقا  عضشيا  و  العاديػف، والجائشػف  السػصى لو بعضغ معضشة،
  .العقج الباشل

متى رفع الضيا نداع متعمق بعقج  ،تحكع ببصبلف العقج مغ تمقاء نفديا فْ أيجب عمى السحكسة كسا أنو 
 ؛ع يصمب السجعي الحكع بالبصبلفل ػول ،تحقق لجييا سبب البصبلف إذا ،باشل مغ وجو غضخ البصبلف

 ي الجعػػ القزائية بذأنو.وتشطخ بالتال نو ليذ بسقجور السحكسة اف تعّج العقج السعجوـ ذا وجػدأل
 
 في الشػاحي اآلتية: ختمف التسدظ بالبصبلن في العقػد السػقػفة عشو في العقػد الباشمةيو
خمفيا العاـ و لمعاقجيغ  واف حق التسدظ ببصبلنك ا ،مػجػد ا  قائس ا  لسا كاف العقج السػقػؼ عقج-1

 .مغ تمقاء نفديا مسحكسةلحتى و والخاص 
وال  ،ما العقج الباشل فبل تمحقو االجازةأ العقج السػقػؼ يسكغ اف تمحقو االجازة ؼيربح صحيحا ،إف  -2

 .ف السعجوـ ال يكػف مػجػدا  باإلجازةأليسكغ أْف يشقمب صحيحا  بأؼ حاؿ مغ األحػاؿ، 
يسكغ  إنسااشل ال باإلجازة وال بالتقادـ، حضغ ال يدوؿ بصبلف العقج البوقف العقج يدوؿ بإجازتو، في -3

تجعل دعػػ البصبلف غضخ ذات فائجة، مثل وضع الضج  ،عشج تشفضح العقجواقعية حالة مادية  أشذأف ت
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بل يحق ف ،قاـ السالظ دعػػ البصبلفأ إذاف ،مجة التقادـ ،عمى ممظ غضخ مدجل ،عقج باشلسػجب ب
يسكغ التسدظ بكدب السمكية  لكغْ  ،البصبلف ال يدوؿ بالتقادـ ف  أل ؛بسخور مجة التقادـ لمسذتخؼ التسدظ

 .بالتقادـ
 ةلع يدمع البائع العضغ السبيع إذافالف الجفػع ال تتقادـ، ؛ صلٍ كأوالجفع بالبصبلف ال يدقط بالتقادـ 

ثع رفع السذتخؼ دعػػ عمى البائع يصمب تدميع  ،تقادـ الدمغ عمى ىحا الػضعو  ،بسػجب عقج باشل
 مخور الدمغ.مغ خغع عمى الببصبلف البيع الجفع جاز لمبائع  ،العضغ

 
 أثخ الحكع بالبصبلن: : 3
عميو صمو، يعشي إعادة الحاؿ بعج العقج الباشل الى ما كانت أصل العقج، وجب إعادة كل شيء الى ب إذا

استحاؿ  إذاف، بصلأو  ا  مػقػفكاف نو أل وأدتػؼ في ذلظ بصبلف العقج ألنو غضخ مشعقج اساسا  وي ،قبمو
ؼيحكع  ،يبلكول وأ ،ليبلؾ السعقػد عميوسػاء  ،العقج الباشل إلى ما كانت عميو قبل إعادة الحاؿ

 .حا ىػاألصلوى ،الدابقة ةتعػد الحالكي ل ،بتعػيس معادؿ
شمب الستعاقج مع ناقز االىمية استخداد ما و  ،كاف سبب البصبلف نقز االىمية إذافانو  ،اما االستثشاء

 بخد القجر الحؼ استشادا  لمقاعجة العامة، فاف السحكسة ال تحكع عمى ناقز االىمية اال   ،سو اليو كامبل  سم  
 بلف كانت عميو،، دوف ما يػجب إعادة الحاؿ إلى ما استشادا  لقاعجة )االثخاء ببل سبب(، فعميا   هاستفاد

الجافع الى يكػف  إذ ؛مخاعاة لسرمحة ناقز االىميةوذلظ  السذار إليو أعبله، العاـصل األ وصبق بحقي
فبل يحق لو تزسضشو اكثخ  وبالتالي يا،لسغ ليذ اىبل  لحفط ابجفعي ،الوػ مأضيع غ م ػى ،ناقز االىمية

الصخؼ الثاني عمى ناقز االىمية  هالحؼ افادعبء اثبات القجر يقع و بسا دفع اليو، فعميا  ا استفاد مس  
 .الى الشفي وواالثبات ال يتػج ،الف األصل بخاءة الحمة ؛ناقز االىميةعمى يذ ول ،الحؼ تعاقج معو
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 االثار الستختبة عمى العقج الباشل:: 4
  ، كسا يأتي:عخضيةو صمية أتتختب عمى العقج الباشل، رغع بصبلنو، نػعاف مغ اآلثار، 

  االثار االصمية:أواًل: 
ذلظ لحساية الػضع و  ا ،صحيح ا  عقج لػ كافثاره كسا آيختب القانػف عمى العقج الباشل  ةحياف نادر في أ

 لػ كاف  ثاره كسا آيشتج  والقػؿ إنو عقج الذخكة الباشلصحة  ختقخي مثل لثقة في السعامبلت،وا الطاىخ
 ، بقرج تقمضل الشداعات ما أمكغ.قدسة أرباحياو تحسضل الذخكاء خدارتيا غخض ل ،صحيحا  عقجا  

األجانب عغ العقج، وىحا الغضخ صحيح بالشدبة لمغضخ  ،عجوـ بضغ شخؼيوم ػفي كحلظ العقج الرػري:
تسدظ البعس بالعقج  إذابل  ،صحيحو نو عقج مػجػد أيجػز لو التعامل مع العقج الرػرؼ عمى 

، حساية الرػرؼ العقج ب ضغدكتسساألفزمية لمانػف مشح الق ،الرػرؼ  اآلخخ بالعقج الحؿيقي والبعس
 لؤلوضاع القانػنية السدتقخة، وتجشب خمق الشداعات.

 
 االثار العخضية:ثانيًا: 

ال عقجا ، مثل  ةمادي ةيختبيا القانػف عمى العقج الباشل باعتباره واقعالتي ثار يقرج باآلثار العخضية، اآل
حق و كػجػب الشفقة  ،ثار العقج الرحيحآال يشتج فيػ  ،عقج الدواج غضخ الرحيح في الفقو اإلسبلمي

السيخ عمى استحقاؽ و  ،العجة نتيجة لمجخػؿػجػب ك ،عخضية ا  ثار آيختب  ولكش االستستاع والسضخاث،
  رعاية لمػلج. الشدبثبػت و  ،سبضل التعػيس عغ الجخػؿ

 تتسثل في نطخيتي: االثار العخضيةىع أ لكغ 
 .تحػؿ العقج-2 .انتقاص العقج-1

 تحػل العقج؟و س/ بضغ الفخق بضغ انتقاص العقج 
 الجػاب:

تفدضخ اإلرادة  العقج في حضغ يتجاوز تحػؿ ،ييجؼ انتقاص العقج الى مجخد تفدضخ إرادة الستعاقجيغ-1
لى عقج ججيج بشاء  عمى إؿ عقجىسا األصمي تبجِّ و  ،ليكػف بسثابة عسل تقػـ بو السحكسة مقاـ الستعاقجيغ

  .ا السحتسمةسنضتي
  .ال تؿيع السحكسة نفديا مقاـ الستعاقجيغ كسا تفعل في تحػؿ العقج ،في انتقاص العقج-2
 .في العقػد الباشمةيكػف تحػؿ العقج أف  في حضغ  ،انتقاص العقج يكػف في العقػد الرحيحة-3
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 انتقاص العقج: أواًل: 
تمبذ  إذاالعقج  ىا أف  مفاد، و قبػؿ نطخية انتقاص العقػد جني العخاقيس( مغ القانػف ال139ادة )سالتقخر 

 فاف العقج ال يبصل البعس اآلخخ،الشطخ الى وباشبل  وب ،لى بعزياإكاف صحيحا  بالشطخ و  ،أمػر ةبعج
مدتقبل  صحيحا  بالشطخ الى ما كاف بقى عقجا  وي، فقط ، بل يبصل مشو الجدء الحؼ ال يكػف صحيحا  كمو

ال ا ح، لمكغ(أ)ترحيح العقػد ما  استشادا  لقاعجة ،البجاية حنو جاء صحيحا  مشأ صحيحا  ؼيو، كسا لػ
يكػف كمو فاف العقج  ،الذق الباشلالعقج لع يكغ لضتع بجوف  ف  أتبضغ  إذا، بل يشتقز، لكغ العقج يبصل

  الذقِّ الباشل عغ العقج، أو انتقاصو مشو. مكاف فرلإلعجـ باشبل  
ماال  مسمػكا  اليبة أو البيع، ؿ ػ شسمثل  ،بذخط غضخ مذخوع ،بيعأو عقج  ،ـبةعقج اقتخف إذا  مثال/

 ، فضبقى عقج اليبة أو البيع صحيحا  بالشدبة لمجدء الرحيح، ويبصل الجدء الباشل وحجه،اال  مػقػفا  وم
، كاف البيع صحيحا  بالشدبة لس ا لع يخد حجىاأعمى عجة أشياء وقع غمط في عقج بيع ورد كسا أنو إذا 

التي أباح  ( سشػات5تديج عمى )مجة زمشية ذضػع البقاء في حاؿ الاالتفاؽ عمى  غمط بذأنو، وإْف حرل
 يبصل اال الذق الحؼ قاـ ؼيو واليبقى العقج صحيحا   القانػف االتفاؽ عمى البقاء خبلليا في الذضػع،

 العشرخ الجػىخؼ السشطػر اليو في العقج. سبب البصبلف، مالع يكغ ىحا الذق ىػ
 
 تحػل العقج: -2

: مجني عخاقي (140) ادةسالتقخر  خخ، فانو آلكغ تػافخت ؼيو عشاصخ عقج  وقع باشبل ، إذاالعقج ) أف 
ا لػ كاننية العاقجيغ كانت تشرخؼ الى ىحا العقج  ف  أتبضغ مغ الطخوؼ  إذايتحػؿ الى العقج االخخ 

 هلكغ ال مغ الشػع الحؼ قرج يشقمب عقجا  صحيحا ،العقج  ى أف  عش(، بسيعمساف بصبلف العقج الحؼ قرجاه 
  القانػنية الرحيحة. بل مغ الشػع الحؼ تػافخت ؼيو عشاصخه ،الستعاقجاف

 
 شخوط تحػل العقج:

  .ع يتحػؿولكاف صحيحا  ثبت  إذااف يكػف العقج باشبل ، ف-1
  ل.عشاصخ العقج الججيج الحؼ يقـػ مقاـ األص العقج األوؿ اف تتػافخ في-2
نيسا تبضشا ما بالعقج األصمي مغ أ اف يقػـ الجلضل عمى انرخاؼ نية الستعاقجيغ الى العقج الججيج لػ-3

  .بصبلف
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  امثمة عمى تحػل العقج:
ت تػافخ  متىيا قانػنا  تتحػؿ الى سشج ألمخ الذكمية السصمػبة لالبػليرية التي ال تدتػفي الذخوط 

شخوشو الثبلثة يتحػؿ الى سشج أحج الدشج الخسسي الحؼ يفقج ، و عادؼإثبات واال فيي سشج  ،شخوشيا
لشقز  )وىي مغ أعساؿ الترخؼ( الباشمة قدسة االعياف، وكحلظ عادؼ ما داـ مػقعا  مغ الصخفضغ

)أؼ قدسة انتفاع واستعساؿ وىي مغ أعساؿ اإلدارة(، تتحػؿ الى قدسة ميايأة  ،الستقاسسضغأحج أىمية 
 قدسةو الف قدسة االعياف مغ اعساؿ الترخيف  ؛كاف ناقز االىمية مأذونا  بسسارسة التجارة متى

البيع بثسغ تافو يتحػؿ الى ـبة متى بسارسدة التجارة، كسا أف   سأذوف ملالسيايأة )االستعساؿ( يدسح بيا 
 لمسػىػب لو.   ومشقػؿ تع تدميس نرب عمىا
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 الفرل الثاني
 اثار العقج

، ثخ العقج مغ حضث األشخاص(أثخ العقج ال يشرخؼ الى غضخ الستعاقجيغ )ويدسى ندبية أ أف  األصل: 
نقدع  ، لحاثخ العقج مغ حضث السزسػف(أالعقج )ويدسى ندبية  وف الستعاقج ال يمـد بسا لع يتزسشكسا أ

 كاآلتي: ،حضث السزسػف مغ ، ثع  مغ حضث األشخاصآثار العقج،  ىحا الفرل عمى مبحثضغ لبياف
  .ثخ العقج بالشدبة لمستعاقجيغأالسبحث األوؿ: 

 .السبحث الثاني: أثخ العقج بالشدبة لغضخ الستعاقجيغ
 السبحث األول

 أثخ العقج بالشدبة لمستعاقجيغ
 بػ)الستعاقجيغ(، وتحجيجىسا بجقة، وىػ ما نعخفو في مصمبضغ، كاآلتي:البج  مغ التعخؼ عمى السقرػد 

 .السصمب األوؿ: الخمف العاـ
 .السصمب الثاني: الخمف الخاص

 السصمب األول
 الخمف العام 

، مجػ انتقاؿ الحقػؽ الى الخمف العاـو  ،سخياف إثخ العقج في حق الخمف العاـنخػ في ىحا السصمب، 
 كاآلتي:وذلظ في مقرجيغ 

 .ثخ العقج في حق الخمف العاـالسقرج األوؿ: أ
 السقرج الثاني: أثخ العقج في حق الخمف الخاص.

 
 السقرج األول

 أثخ العقج في حق الخمف العام 
لشرف في جدء شائع مشيا كالثمث والخبع واأو يخمف غضخه في ذمتو السالية كميا  غْ مَ ىػ الخمف العام: 

 ... الخ(.بجدء شائع مغ التخكة )ثمث، ربعالسػصى لو و ػارث مثل ال
 وفاف الػارث يتمقى مغ مػرث القانػف السجني العخاقيمشو مثل  ةاإلسبلمي والقػانضغ السدتسج وقفما في الأ

كاممة، ديػف والتدامات الدمف ال يتمقى الحقػؽ اال بعج سجاد  لكشو ،الحقػؽ دوف االلتدامات والجيػف 
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غ م (142/1ادة )سوالحؼ نرت عميو ال ،تخكة اال بعج سجاد الجيػف( استشادا  لمحجيث الذخيف )ال
 القانػف السجني العخاقي.

 مجى انتقال الحقػق الى الخمف العام: 
لثبػت الحجيث الذخيف لجييع دوف  ،تشتقل الى الخمف العاـ الحقػؽ السالية فقطأْف عشج الحشؽية األصل: 
الحقػؽ السالية وغضخ السالية  فقياء الذخيعة فإف   عشج جسيػر، أما )مغ تخؾ ماال  فمػرثتو( وىػتكسمتو 

الذخيف الحجيث في لثبػت زيادة  ؛تشتقل الى الخمف العاـ ،مثل السشافع والحقػؽ الذخرية )الجيػف(
تأخح القػانضغ السعاصخة الضػـ بخأؼ يذابو رأؼ و ، حقا  فمػرثتو(أو )مغ تخؾ ماال   الستقجـ عشجىع بريغة

  .الجسيػر
مع بقائو خمفا  عاما  في الحالة  ،ثخ العقج الى الخمف العاـأحالتضغ ال يشرخؼ فضيسا  يدتثشى مغ ذلظ:

  ، عمى التفرضل اآلتي:مغ الغضخ في الحالة الثانية كػنوع وماألولى، 
 ذلظ في ثبلث حاالت:و ثخ العقج الى الخمف العاـ مع بقائو خمفا  عاما  أعجـ انرخاؼ  االستثشاء األول:

مثل اتفاؽ السؤجخ  ،)الدمف( مع الغضخ عمى عجـ سخياف عقجىسا بحق الػرثة عشج اتفاؽ السػرث-1
  .عجـ انتقالو لمػرثةوعوالسدتأجخ عمى انتياء عقج االيجار بسػت السدتأجخ 

 و،مثل حق االنتفاع الحؼ يشتيي بػفاة صاحب ،عشجما تأبى شبيعة الحق محل العقج انتقالو الى الػرثة-2
  تو.ورثى لإفي ذلظ الحق انتفاع سائق مغ سيارة الجولة فبل يشتقل ك
لسجة  ةعام ةمثل تػكضل محاـ وكال ،عشجما تكػف شخرية الستعاقج )الدمف( محل اعتبار عشج التعاقج-3

ف شخرية أل ؛لى االبغإفبل يشتقل عقج الػكالة  ،ولو ابغ محاـ ايزا   ،قبل انقزاء السجة تػفيو  ة،معضش
  .امي كانت محل اعتبار عشج التعاقجاالب السح

 
يذ خمفا  عاما  ولثخ العقج الى الخمف العاـ العتباره مغ الغضخ أعجـ انرخاؼ  االستثشاء الثاني:

حساية لمػرثة مغ ترخفات السػرث التي يقرج مشيا  ؛التالي ال تدخؼ ترخفاتو بحقيعوب ،لمسػرث
بحجود  السػت، فيسا ال يدخياف في حق الػرثة اال   ( في مخضةمثل الػصية والتبخع )اليب ،االضخار بيع

 عمى الثمثيبة الالػصية أو  تواال اقترخ  ،اجازوه نفح فْ إ ا زاد مػقػؼ عمى اجازة الػرثة،وم ،الثمث
 .أخح حكع: الػصية والتبخع، االبخاء والكفالة في مخض السػتوي مشعا  لئلضخار بسرالح الػرثة، ،فقط
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 السصمب الثاني
 الخاصالخمف 

مثل  ،حقا  عضشيا  عمى ىحا الذيءأو يخمف غضخه في ممكية شيء معضغ بالحات  غْ مَ ىػ  الخمف الخاص:
 ، فيػالسختيغالجائغ و  ،خمف خاص لمػاىبفيػ  ،والسػىػب لو ،خمف خاص لمبائع ، فيػالسذتخؼ 

 كحا...وىخمف خاص لمخاىغ 
 
 ى تأثخ الخمف الخاص بترخفات الدمف:جم

فاف الخمف الخاص  ،في جدء شائع مشياأو في ذمتو السالية كميا و كاف الخمف العاـ يخمف سمف إذا
التالي ال يتأثخ بكل ترخفات الدمف، بل فقط الترخفات وب ،يخمف سمفو في شيء معضغ بالحات

رىغ الستعمقة بالذيء الحؼ انتقل اليو، والتي جخػ الترخؼ بذأنيا قبل انتقاليا اليو مغ الدمف، مثل 
ىشا يشتقل الخىغ الى ذمة السذتخؼ ما داـ الخىغ  ،عيا الى الغضخيشخز داره لمسرخؼ العقارؼ ثع ب

 .يتعمق بالذيء
 

 شخوط سخيان ترخف الدمف في حق الخمف الخاص:
 :، شخشافالخاص وترخؼ الدمف في حق خمف أثخيذتخط لدخياف 

 .اف تكػف الحقػؽ وااللتدامات مغ مدتمدمات الذيء-1
 .الخمف الخاص بالحقػؽ وااللتداماتعمع -2

 يزاؼ ليسا شخط ثالث:
 أف يكػف ترخؼ الدمف سابقا  عمى انتقاؿ الذيء إلى الخمف الخاص.-3
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 :يءقػق وااللتدامات مغ مدتمدمات الذان تكػن الح الذخط األول:
 إذاتكػف االلتدامات مغ مدتمدمات الذيء و  كانت مكسمو لو، إذا* تكػف الحقػؽ مغ مدتمدمات الذيء 

 ةالتدامات محجدثانيا :  .لمذيء ةحقػؽ مكسمأوال : ، وىػ ما نخاه في شقضغ، كاآلتي: كانت محجدة لو
 .لمذيء

 الحقػق السكسمة لمذيء:أواًل: 
 :مس ا كاف إذالمذيء  يكػف الحق مكسبل  

 ا .يجرأ عشو ضخر -1
 .يقػيو-2
  .شافعووميديج مغ ؾيستو -3
فالحق في  ،: مثل ابخاـ عقج تأمضغ ضج الحخيق عمى دار ثع يبيعو مالكوا  كاف يجرأ عشو ضخر  إذا-1

  .كانت شخرية السؤمغ محل اعتبار إذااال ، ألنو يجرأ عغ الجار ضخرا   ؛التأمضغ يشتقل لمسذتخؼ 
 مع الكادرالستجخ في استسخار عقػد العسل  مثل انتقاؿ الحق لسذتخؼ السرشع او عشجما يقػيو:-2

محل اعتبار لجػ  وصاحب ةشخري إذااال  ،الستجخ( الف ذلظ يقػؼ السبيع )السرشع او السذغل لو؛
 .العسضل

شافعو: مثل شخاء متجخ مع شخط عجـ السشافدة غضخ السذخوعة، فاف ىحا ومعشجما يديج مغ ؾيستو -3
ججيج ألنو يديج مغ ؾيسة  الحق في عجـ السشافدة يشتقل مع الستجخ عشجما يبيعو السذتخؼ الى مذتخٍ 

 .شافعوومالسبيع 
 
 ي ال تشتقل الى الخمف الخاص ألنيا غضخ مكسمة لو: وىغضخ مكسمة لمذيء  اً ىشاك حقػق 

  ىي:الى الخمف الخاص -بالتالي- ال تشتقل التيو  ،سكسمة لمذيءالحقػؽ غضخ ىحه ال
تعاقج مالظ ارض مع  كسا لػ ،شافعووم يديج في ؾيستو وال ا  جرأ عشو ضخر ي وأؼ حق ال يقػؼ ممكضتو ا-1

 .مقاوؿ لبشائيا ثع يبيعيا فبل يشتقل حق البائع تجاه السقاوؿ الى السذتخؼ الججيج
 والتبخع ببشاء مدجج امثل تعيج شخز  ،الحق ػءشخرية الدمف محل اعتبار عشج نذ كانت إذا-2
فاف تعيج الستبخع بالبشاء  ،رضخضخية، ثع تبيع الجسعية األ ةلجسعيمسمػكة رض أمجرسة عمى أو ذفى م

 .الحق ذػءة الجسعية كاف محل اعتبار عشج نال يشتقل الى السذتخؼ الججيج الف شخري
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 االلتدامات السحجدة لمذيء:ثانيًا: 

 في حق الخمف الخاص في الحاالت اآلتية:-بالتالي-تكػف االلتدامات محجدة لمذيء، وتدخؼ 
   .عضغم ػعمى نحمـد الدمف استعساؿ ممكة تعشجما -1
 و القانػنية. حقػقعغ استعساؿ بعس  الدمف عشجما تغل يج-2
ف يكػف البشاء أرض تمدمة البمجية أمثل شخاء قصعة  عضغ:م ػالتدام الدمف باستعسال ممكة عمى نح: 1

فالتدامو بالبشاء عمى  ،ع السذتخؼ قصعة األرضيبيف يبشي نػعا  معضشا  كسشتده ثع بأ ،عضغم ػعمى نح
  (.السذتخؼ خمفو الخاص )الستفق عميو يشتقل الى  الشحػ

مثل التداـ صاحب ممظ مجاور  التدام الدمف الحي يغل يجه عغ استعسال بعس حقػق السالظ:: 2
 ومثل ،فعشج بيعو العقار يشتقل االلتداـ الى السذتخؼ الججيج ة،عجـ إقامة حفبلت صاخب ،لجار عبادة

ف يصمب أ مسذتخؼ بعج ذلظفبل يحق ل ة،ؤسدم وألذخكة شخاء جدء مغ ارض تدتخجـ استخجاما  معضشا  
إبخاـ  عشجكانت الذخكة قج اشتخشت عميو  متى ،الذخكة ةنذصأ البلحق بو جخاءالتعػيس عغ الزخر 

 عجـ مصالبتيا بالتعػيس جخاء ذلظ الشذاط.البيع عقج 
 ،بضغ أوالده ومػرث ارض ةقدسفي قزية  يةفخندالسحاكع الومغ األمثمة عمى ىحه الحالة، حكع 

اخػتو في ارضو  ياف يعصي حق السخور ألراض ،السجاور لسرجر الساءوىػ  ،حجىعأعمى  وشاواشتخ 
مخور اخػتو، قخرت عميو لع يذتخط  ،شج بيع صاحبو ىحا الجدء ارضو لمغضخوع ،لمػصػؿ الى الساء

ألنيا مس ا يشتقل مغ الدمف عة الى السذتخؼ الججيج ياألخ السبق السخور يشتقل مغ ارض السحكسة اف ح
 إلى الخمف الخاص؛ كػنيا تغل يج السالظ عغ التستع ببعس حقػقو القانػنية.

 
 (:وبالتالي ال تشتقل الى الخمف الخاص)التدامات غضخ محجدة لمذيء 

  مثل:التالي ال تشتقل الى الخمف الخاص، وبىشاؾ التدامات غضخ محجدة لمذيء 
يجه عغ  ف يغل   اْ وال ،عضغم ػعمى نح وااللتداـ الحؼ ليذ مغ شأنو اجبار الدمف عمى استعساؿ ممك-1

باع  إذااستعساؿ بعس حقػؽ السالظ، مثل اتفاؽ أصحاب محاؿ الحبلقة عجـ العسل يػـ االحج، ف
ليذ  السذتخؼ الججيج؛ ألنواالتفاؽ القجيع لع يمـد  ،الى مذتٍخ لع يكغ عزػا  في االتفاؽ وحجىع محمأ

مغ شأنو اجبار الدمف عمى استعساؿ ممكو عمى نحػ معضغ، وال ْاف يغل  يجه عغ استعساؿ بعس 
 .حقػؽ السالظ
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االلتداـ فااللتداـ ال  ػءخاصة عشج نذ ةروعضت ؼيو صفأو كانت شخرية الدمف محل اعتبار  إذا-2
مع اشتخاط ؾيامو تخميع العضغ كمسا  مقاوؿ بشاءيشتقل الى الخمف الخاص، مثل بيع جدء مغ دار الى 

السقاوؿ )السذتخؼ يشتقل التداـ  عل ،بشاءمقاوؿ ليذ و  ،الى ثالث جاراحتاجت ذلظ، فعشج بيع ىحا ال
شخرية الدمف محل اعتبار أو روعضت  ، ألف  عسارة الجار الى السذتخؼ الججيجو البشاء األوؿ( بتخميع 

 .ـؼيو صفة خاصة عشج نذػء االلتدا
 

 ان يعمع الخمف الخاص بالحقػق وااللتدامات:  الذخط الثاني:
فزبل  عغ شخط كػف الحقػؽ وااللتدامات مغ مدتمدمات الذيء لغخض انتقاليا الى الخمف الخاص، 

في الف االلتداـ ال يشذأ  ؛يجب عمع الخمف الخاص بيحه الحقػؽ وااللتدامات عشج انتقاؿ الذيء اليو
القانػف، لحلظ يذتخط عمع الخمف الخاص بااللتدامات لكي مغ نز سػجب ب ودتو اذمة االنداف اال بإرا

ة مشيا ي خذية عمى مرالوال وتشفعو، ألنيا تزيف لو ؛بيا وما الحقػؽ فبل يذتخط عمسأتشتقل اليو، 
عج تدجضل الحقػؽ العضشية ويط العمع اليقضغ ال مجخد إمكانية العمع، اشتخ يبلحع او مثل االلتدامات، 

 العقارية في الدجل العقارؼ عمسا  كاؼيا .
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 ث الثانيالسبح
 أثخ العقج بالشدبة لغضخ الستعاقجيغ

 فئات: * عخفشا اف الستعاقجيغ أربع
 .شخري الستعاقجيغ-1
 .دائشػىسا العاديػف -2
 .خمفيسا العاـ-3
 .خمفيسا الخاص-4

 فئتاف فقط: فاما غضخ الستعاقجيغ 
الترخؼ القانػني ال يدخؼ بحقيع  العقج او لكغ   ،الحيغ يجخمػف في معشى الستعاقجيغاألشخاص أحج -1

 .عمى سبضل االستثشاء
 .شخز ال يجخل في شائفة ىؤالء األشخاص لكػنو أجشبي تساما  عغ العقج-2

 ونخػ كل  واحج مغ الفخيقضغ، بذيء مغ التفرضل عمى الشحػ اآلتي:
 

 اص والجائشػن استثشاًء:الفخيق األول: الخمف العام والخ
 يكػف سيء الشية والقرج، العاديضغ، جائشيوب وأ و )العاـ أو الخاص(،بخمفاإلضخار عشجما يقرج الدمف 

دائشيو و  ولعقج الحؼ يبخمو في حق خمفثخ اأ يدخؼ بلفميو، عالديء  هؼيجازيو الذارع باف يخد قرج
 استثشاء  مغ القاعجة العامة. 

 :والجائشضغشخيقة االضخار بالخمف 
 تختمف شخيقة االضخار بالخمف والجائشضغ عمى التفرضل االتي:

 االضخار بالخمف العاـ:شخيقة -1 
لسا كاف انتقاؿ الساؿ مغ الدمف الى الخمف يبجأ مغ لحطة مػت الدمف، فاف الترخفات التي يترخفيا 

ىي السزافة الى ما بعج السػت، والترخؼ في التخكة السزاؼ  ،تزخ بػرثتو )الخمف العاـ(و الدمف 
 الػصية. ػىإنسا قتزاه تسميظ بغضخ عػض، ومالى ما بعج السػت 

جعل الذخع الػصية نافحة في حجود ثمث مغ قرج سمفيع اإلضخار بسرالحيع، حساية لمخمف العاـ و 
ف نيع ي حق الػرثة ألا زاد عغ الثمث مغ الػصية غضخ نافح فوم ،التخكة )أمػاؿ الدمف(  مغ الغضخيعجو 
  و.بالشدبة الي األجانب عغ الترخؼ
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أخح حكع الػصية كل ترخفات التبخع في مخض السػت كاليبة، الػقف، االبخاء، الكفالة، البيع وي
 .بسحاباة، الذخاء بسحاباة

 االضخار بالخمف الخاص:-2
 شخيقة فإف مغ ذمتو السالية، جدء محجد أولسا كاف الخمف الخاص ال يخمف الدمف اال في عضغ معضشة 

 نقلكػف عشجما يترخؼ في ىحه العضغ ألكثخ مغ شخز، سػاء ت ،الخاص وضخار الدمف بخمفإ
، ونخػ تفرضل ذلظ عمى خخعيا آلاوبعمضيا لذخز  ا  التدام رتب  أو  ا  حق أنذأ ممكضتيا لمذخرضغ، او

 الشحػ اآلتي:
 ما يأتي: قخر القانػن في حالة ترخف الدمف بسمكية العضغ لذخرضغ، -أ

ل مغ استػفى الترخؼ القانػني الحؼ تع  لرالحو الذكل الحؼ فخضو القانػني، كػف الدشجات  يفز 
الخسسية حجة بسا تزسشتو عمى الشاس كافة، ويعج  السذتخؼ اآلخخ أجشبيا  عغ عقجه، فإف لع يدتػِؼ 

ج الذفػؼ، أحج السذتخيضغ الذكل الحؼ فخضو القانػف، يفزل صاحب العقج التحخيخؼ عمى صاحب العق
 يعج  و يفزل صاحب العقج األسبق في التاريخ، فإف تداوػ السذتخياف في أف  ليسا عقجيغ تحخيخيضغ، 

 اتداوػ عقج إذاف، مغ الغضخ بالشدبة لمعقج البلحق ج  حقو كػنو يعالعقج البلحق في التاريخ غضخ نافح في 
كػنو مغ  ،خخ غضخ نافح في حقواآل العقجيعج  و يفزل الخمف الحؼ تدمع الذيء  ،البيع في التاريخ

ع أؼ مغ ع يتدم  ولتداوػ العقجاف في التاريخ،  إذاف، الغضخ بالشدبة لمعقج الحؼ لع يجِخ ؼيو تدميع
خخ، بل يحق حجىسا عمى اآلأ يفزل والكاف السذتخياف متداويضغ في قػة الحق،  ،السذتخيضغ السبيع

 .لقػاعج العامةليسا كبلىسا الخجػع بالتعػيس عمى الدمف وفق ا
 
العقجيغ يختب حقًا لمعضغ السشتقمة أحج  كغ  ول ،ما في حالة ترخف الدمف بالعضغ لذخرضغ: أب

نصبق قػاعج انتقاؿ الحقػؽ شذئ التدامًا عمضيا، والعقج االخخ يشقل ممكضتيا، ي وأالخاص لمخمف 
ثخ ترخؼ الدمف في أكي تذتخط لكي يدخؼ ولوااللتدامات التي انذأىا الدمف في حق خمفو الخاص، 

 ذخوط ثبلثة:بحق خمفو الخاص 
 إذااألوؿ: اف تكػف الحقػؽ وااللتدامات مغ مدتمدمات الذيء، والحقػؽ تكػف مغ مدتمدمات الذيء 

تكػف مغ فما االلتدامات أ ،شافعوومتديج في ؾيستو -تقػيو-كانت مكسمة لو عشجما تجرأ عشو ضخرا  
تغل أو عضغ، م ػسا تمـد الدمف استعساؿ ممكو عمى نححضش ،شجما تكػف محجدة لومدتمدمات الذيء ع

 حقػقو القانػنية. يجه عغ استعساؿ بعس
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 .عمع الخمف الخاص بيحه الحقػؽ وااللتدامات عشج انتقاؿ الذيء اليو الثاني:
 .الثالث: اف يكػف ترخؼ الدمف سابقا  عمى تاريخ انتقاؿ الذيء الى الخمف الخاص

لع يدِخ عقج الدمف في حق خمفة الخاص ألنو يعج  مغ الغضخ بالشدبة ليحا  ،طو الذخ  حهى تػافختإذا لع ف
 .العقج

 االضخار بالجائشضغ العاديضغ:-3
ديغ(، لحلظ فاف العشاصخ السػجبة في ذمة التداـ، ) الجائشػف العاديػف مجيشيع في حق شخرييخمف 

مغ الصخيقة التي يدتصيع إف  ف ، وبالتاليعمى حقػقيعالسجيغ السالية ىي ما يزسغ ليع الحرػؿ 
 او ،خخاج العشاصخ اإليجابية مغ ذمتو الساليةإي ى ،الدمف االضخار بخمفو الخاص )الجائغ(خبلليا 

ثاؿ الثانية عقج وميعيا بثسغ تافو )بخذ(، ب ومثاؿ األولى ـبة أمػالو ا ضافة عشاصخ سمبية الضيا،إ
التالي ال يحرل ىؤالء األخضخيغ وبلكي يداحع الجائشػف الرػريػف الجائشضغ الحؿيقضضغ  ،قخوض صػرية

  ة.عمى حقػقيع كامم
 وسمف( اف .. الخ.، السذتخؼ، السختيغ، السػصى لو بجدء محجدعشجما يثبت الجائغ )الخمف الخاصو 

ىااالضخار بو، يكػف مغ حقو  تمظ الترخفاتمغ وراء يقرج  مغ الغضخ  ؛حقو كػنوفي  ةغضخ نافح عج 
السجيغ ترخؼ الخمف الخاص( دعػػ عجـ نفاذ ) كػف ذلظ عغ شخيق إقامة الجائغوي بالشدبة ليا...
 .)الجعػػ البػليرية(في حق دائشو 

 
 الفخيق الثاني: الغضخ األجشبي فعبًل عغ العقج: 

 ،شخؼيوحج  دائشا  ألوال، خاصا (أو )عاما    خمفا  واليقرج بيحا الغضخ: أؼ شخز لع يكغ شخفا  في العقج 
 يزار بو، يعشي ال يكتدب مشو حقا  والألنو ال يدتفضج مشو  ،التالي ال يدخؼ العقج في حق األجشبيوب
تدجضل العقارؼ الدائخة ع يدجل البيع لمسذتخؼ في ولباع شخز داره  إذاف ، يمتـد مشو بالتداـوال

ألنو  ؛مصالبة البائع بالتدجضل ،دائشا  أو الخاؿ الحؼ ليذ خمفا   وأالعع  وأ يدتصيع الجار بلالسخترة، ف
 .عغ العقجتساما  جشبي أ

استثشاء  مغ القاعجة  لكغ و تساما ،عقج في حق الغضخ األجشبي عشعجـ سخياف ال ىي القاعجة العامةاذن 
 :اما الثانية ،استثشاءات ضاىخية :األولى العامة يدخؼ العقج في حق الغضخ األجشبي عشو في حالتضغ،

 .حؿيؿيةفعمية استثشاءات ف
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 واًل / االستثشاءات الطاىخية:أ
، ما العتبارات العجالةأ ،ثخ العقج بحق الغضخ األجشبي تساما  عشوأي ثبلث حاالت يدخؼ فضيا وى
  قرجتيا الشرػص القانػنية. عتبارات أخخػ ال او، عتبارات استقخار السعامبلتوال
 اعتبارات العجالة: : 1

ح لو ذلظ مغ خبلؿ الدساو قج تتصمب اعتبارات العجالة سخياف العقج في حق الغضخ األجشبي تساما  عشو، 
مثل جػاز مصالبة السالظ باألجخة  ،وعمى حق ػعمى الغضخ حتى يحرل ى وبالسصالبة بالحق الحؼ لسجيش

مع السدتأجخ مغ  مع اف مالظ العقار ليذ شخفا  في عقج السدتأجخ األوؿ ،مغ السدتأجخ مغ الباشغ
لكغ حرػؿ السدتأجخ األوؿ عمى األجخة مغ السدتأجخ مغ الباشغ ؼيو مرمحة لسالظ العقار  ،الباشغ

 .في األجخة ػألنو سيحرل عمى حقو ى ؛)السؤجخ األوؿ(
 ةالخجػع مباشخ  ،العساؿ الحيغ اشتغمػا لحداب السقاوؿ األوؿو  بل ،كحلظ مغ حق السقاوؿ مغ الباشغ

بذخط اف ال يجاوز ما يصالبػف بو القجر  ،عمى رب العسل لمسصالبة بسا ليع في ذمة السقاوؿ األوؿ
 السجيغ بو رب العسل فعبل  لمسقاوؿ األوؿ.

 
 اعتبارات استقخار السعامبلت: : 2

 الحكع بكػف  لمث ،سخياف العقج بحق شخز لع يكغ شخفا  ؼيوىجؼ استقخار التعامبلت تصمب يقج 
حساية الستقخار السعامبلت وفق نطخية  ،ترخفات الػارث الطاىخ ممدمة لمسػرث والػارث الحؿيقي

  .مع انيع لع يكػنػا اشخافا  فضيا ،)الطاىخ(
 
 :تزسشتيا الشرػص القانػنية اعتبارات أخخى : 3

ة اعتبارات تقزي  فقج عميو القانػف سخياف العقج بحق األجشبي الحؼ لع يكغ شخفا  ؼيو، مثل ما يشز عج 
التجارؼ مغ سخياف عقج الرمح الحؼ يبخمو غالبية الجائشضغ مع التاجخ السفمذ بحق األقمية الحيغ ليدػا 

 .شخفا  ؼيو، العتبارات تجارية تقخرىا القػاعج التجارية السدتقخة
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 ثانيًا: االستثشاءات الحكيقة:
حؼ انرخؼ الى الغضخ قزى بو القانػف اف األثخ ال ؛الدبب في كػف االستثشاءات الستقجمة ضاىخية

عمى قاعجة عجـ  ةلكغ ىشاؾ استثشاءات حؿيؿي، لستعاقجاف عشج التعاقجاع يقرجه ول ،العتبارات مختمفة
سا يقرجاف سخياف أثخه وىسخياف اثخ العقج بحق الغضخ األجشبي فعبل  عشو، عشجما يبـخ شخراف عقجا  

 (االشتخاط لسرمحة الغضخ)ذلظ في حالتي و عمى غضخىسا األجشبي عغ العبلقة التعاقجية تساما ... 
 تجضد وال، مع مبلحطة اف القػانضغ السجنية الحجيثة تجضد االشتخاط لسرمحة الغضخ (التعيج عغ الغضخ)و

 يأتي:، ونخػ كبل  مغ الحالتضغ في مصمب مدتقل، كسا التعيج عشو
 السصمب األوؿ: التعيجعغ الغضخ.

 سصمب الثاني: االشتخاط لسرمحة الغضخ.لا
 السصمب األول

 التعيج عغ الغضخ
و عغ عػض   واال   ،االمتشاع عغ عسل خخ اف يجعل ثالثا  يقبل الؿياـ بعسل اوآ تعيج شخز نحػ ػى

بخامو إاألشخاؼ أحج تديضل ابخاـ ترخؼ قانػني ال يدتصيع عغ الغضخ( التعيج )اليجؼ مغ .. و ذلظ.
تعاقج سغ تعيج لوي ،خخآفضبـخ العقج شخز  ،.. الخ(.بدبب كػنو قاصخا  )لغضبة، حجخ، صغخ سغ

 .رفع الحجخ عشوأو عػدتو أو اف ىحا القاصخ سيقخ العقج عشج بمػغو  ،معو
القاصخ  تعيجىع بجعل شؿيقيع الغائب اوو في السضخاث بيع الػرثة انربتيع  مغ امثمة التعيج عغ الغضخ:

الرمح مع عجد مغ الػرثة الحيغ يتعيجوف بأخح مػافقة بؿية  كحلظ، و ورجػعأو يقخ البيع عشج بمػغو 
 تعيجه باف يقػـ الجار بقصع األشجار الدائجة او عمخخ يع شخز داره آلبو  الرمح،ىحا الػرثة عمى 

 ... الخ.لسائلا لحائطا إصبلح
 شخوط التعيج عغ الغضخ: 

 ،في الػكالة والفزالة حاؿبخبلؼ ال سع الغضخ الحؼ يتعيج عشو،إ بال ػاف يتعاقج الستعيج باسسو ى-1
  .رالح األصضلولالفزػلي باسع  حضغ يتعاقج الػكضل او

 ػلداـ الغضخ بسا ابخمة ىإيذ اف يقرج ولجعل الغضخ يقبل الترخؼ،  ولداـ نفدإاف يتعيج الستعيج -2
شخفا  يكغ  عل ترخؼلداـ انداف بإاذ ال يجضد القانػف  ،الف ذلظ العقج باشل الستحالة السحل ؛غ عقجم

  .ؼيو
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التالي وب ،اف يمتـد الستعيج بتحقضق نتيجة ىي إقخار الغضخ لمتعيج، دوف االكتفاء ببحؿ العشاية في ذلظ-3
 يعفى مغ وال ،إتساـ الترخؼ القانػنيتعيج لو في حاؿ رفس الغضخ  غْ تجاه مَ القانػنية تقػـ مدؤولضتو 

   .الجيج البلـز لحلظالعشاية أو اثبت انو بحؿ  السدؤولية حتى لػ
 

  تسضضد التعيج عغ الغضخ مغ األوضاع القخيبة مشو )الكفالة(:
 التعيج عغ الغضخ                 الكفالة

 االلتداـ ػءالكفضل يزسغ تشفضح التداـ السجيغ السكفػؿ بعج نذ-1
 )السكفػؿ( ػفي ذمتو ى 

 الستعيج يزسغ انذاء االلتداـ في ذمة الغضخ-1
 الغضخ(أؼ )  يزسغ تشفضحه مغ قبمووال

 دفع تعػيزا  لسغ تعيج لو بدبب إذاالستعيج عغ الغضخ -2 )السكفػؿ( بسا دفعع الجيغ يخجع عمى السجيغ دف إذاالكفضل -2
 عجـ تشفضح الغضخ لمتعيج فبل يحق لو الخجػع عمى الغضخ بذيء 

 
 م التعيج عغ الغضخ: احكأ

 يختمف الحكع القانػني لمتعيج عغ الغضخ:
  .في حالة إقخار الغضخ لمتعيج-1
 .في حالة رفس الغضخ لمتعيج-2
 
  واًل: في حالة إقخار الغضخ لمتعيج:أ

ضغ الغضخ األجشبي عغ وباقخ الغضخ التعيج يشذأ عقج ججيج بضغ مغ تعاقج معو الستعيج )الستعيج لو(  إذا
قخار الغضخ األجشبي عغ التعيج إ والقبػؿ ىػ ،العقج بضغ الستعيج والستعيج لو االيجاب ؼيو ىػ ،التعيج

 عقجيغ:أماـ حلظ نكػف وبليحا التعيج، فضشذأ عقج ججيج، 
  .والستعيج لو عقج بضغ الستعيج-1
 .عقج بضغ الستعيج لو والغضخ األجشبي عغ التعيج-2

 ىحاف العقجاف يختمفاف عغ بعزيسا في ثبلث نػاٍح:
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الستعيج في  الستعيج لو، والصخؼ االخخ ىػ ىشاؾ شخؼ مذتخؾ في العقجيغ ىػ مغ حضث األشخاف:-1
  .والغضخ االجشبي عغ التعيج في العقج الثاني ،العقج األوؿ

ىي حسل )نتيجة(، بتحقضق غاية  ا  في العقج األوؿ يكػف التداـ الستعيج التداممغ حضث االلتدامات: -2
االمتشاع  يكػف محل التداـ الغضخ اما الؿياـ بعسل اوؼفي العقج الثاني  ، أماالغضخ عمى القبػؿ بالتعيج

 .نقل ممكية شيءأو عغ عسل 
ـ االتفاؽ بضغ الستعيج والستعيج لو، اما تاريخ العقج ػ ي ػتاريخ العقج األوؿ ىمغ حضث التاريخ: -3

اتفق  إذاثخ رجعي اال أاذ ليذ لمتعيج  ـػ إقخار الغضخ األجشبي عغ التعيج ليحا التعيج،ي ػالثاني في
ثخ رجعي الى أثخ القبػؿ يدخؼ بأضسشا  اف أو تبضغ مغ الطخوؼ اف الغضخ قرج صخاحة أو األشخاؼ 

 عخاقي. ( مجني151/2 ادةساليـػ التعيج )
العقج األوؿ الحؼ لع سػجب ف الغضخ األجشبي عغ التعيج لع يمتـد بىػ أ ميعأمخ مبلحطة وىشا تججر 

صبح شخفا  ؼيو، فبل يكػف التعيج عغ الغضخ خخوجا  أالعقج الثاني الحؼ سػجب يكغ شخفا  ؼيو، بل التـد ب
 ليا. ا  حصخي ا  عمى قاعجة عجـ سخياف العقج في حق الغضخ، بل تصبيق

 
  ثانيًا: في حالة رفس الغضخ لمتعيج:

رفس االلتداـ بسا  إذاخفس، في ومغ حق الغضخ األجشبي عغ التعيج اف يقبل ايجب القػؿ ابتجاء ، أف  
السدؤوؿ عغ  ، بل يكػف الستعيج ىػمغ الشاحية القانػنية أماـ أؼ شخؼورد في التعيج لع يكغ مدؤوال  

 خل بالتداماتو تجاه الستعيج لو.أألنو  ؛ألحكاـ السدؤولية التعاقجية تعػيس الستعيج لو وفقا  
يدتصيع الستعيج التخمز مغ السدؤولية عشجما يثبت اف عجـ إقخار الغضخ لمتعيج ووفقا  لمقػاعج العامة، 

ما مجخد رفس أالحجخ عميو،  )الستعيج عشو( او مثل مػت الغضخ ،ج لو ؼيويجشبي ال أ يخجع الى سبب
 يذ سببا  اجشبيا .ل ػفيلمتعيج، الستعيج عشو الغضخ 

 
 
 
 
 

 



 
 

59 

 السصمب الثاني
 االشتخاط لسرمحة الغضخ 

، حقا  مباشخا  لذخز آخخ يدسى )السشتفع( دسىويحجىسا أانػني بضغ شخرضغ يذتخط ؼيو ترخؼ ق ػى
 السشتفع شخفا  في العقج. دوف اف يكػف السدتفضج، يتمقاه مباشخة مغ ىحا العقج، 

 ة عمى االشتخاط لسرمحة الغضخ:مثماألومغ أشيخ 
 يبـخ العقجإف عمى حياتو لسرمحة زوجتو واوالده، فتأمضغ بابخاـ عقج شخز فعشجما يقػـ عقج التأمضغ: 

 في عقج التأمضغ. ع ليدػا اشخافا  وىلكغ السشتفع ىع زوجتو واوالده  ،التأمضغ ةشخكو بضغ الدوج 
دتصيع مصالبة وي ،السبـخ بضغ السخسل والشاقلالشقل عغ عقج  عقج الشقل: يكتدب السخسل اليو حقا  مباشخا  

  ، الحؼ لع يكغ شخفا  ؼيو.العقجذلظ الشاقل تشفضح شخوط 
تعصي فئة أو عقج اليبة السذخوشة: مثل ـبة مبمغ كبضخ لجسعية خضخية عمى اف تبشي بجدء مشو مذفى، 

الخ، ففي جسيع ىحه األمثمة يتمقى السدتفضجوف حقا   ...تكفل شمبة دراسةأو مغ الشاس شضئا  معضشا ، 
     مباشخا  مغ عقج لع يكػنػا أشخافا  ؼيو.

 السقرج األول
 شخوط االشتخاط لسرمحة الغضخ 

 رمحة الغضخ( تػافخ ثبلثة شخوط ىي:سيذتخط إلعساؿ نطخية )االشتخاط ل
  .اف يتعاقج السذتخط باسسو الخاص ال باسع السشتفع :1
 .يذتخط الستعاقج حقا  مباشخا  لمسشتفع: اف 2
 .مرمحة شخرية في تشفضح االلتدامات التي يذتخشيا ط: اف تكػف لمسذتخ 3

حدابو ولاف يتعاقج السذتخط باسسو الخاص ال باسع السشتفع: يتعاقج السذتخط باسسو  الذخط األول:
االشتخاط لسرمحة الغضخ عغ كل مغ حلظ يختمف وبالخاص، ؼيكػف السشتفع اجشبيا  تساما  عغ العقج، 

 الشيابة والفزالة.
عغ العقج السبـخ  ةاذ يتمقى السشتفع الحق مباشخ  اف يذتخط الستعاقج حقا  مباشخا  لمسشتفع: الذخط الثاني:

مثل انتفاع افخاد االسخة مغ عقج االيجار الحؼ ابخمة رب األسخة مع مالظ  ،والستعيج طبضغ السذتخ 
، بل يجب أف ال يجعمشا اماـ اشتخاط لسرمحة الغضخ ةمقي الحق مغ السذتخط مباشخ اف ت العقار، عمسا  

  يكػف تمقي الحق مغ غضخ السذتخط.
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رمحة وممرمحة شخرية في تشفضح االلتدامات التي يذتخشيا:  ؼ ف تكػف لمسذتخ أ الذخط الثالث:
كاالشتخاط لسرمحة  ،االحداف العاشفة او دبية تقػـ عمى القخابة اوأ السذتخط يسكغ اف تكػف مادية او

شخط السرمحة الذخرية لمسذتخط في و  ،.. الخ.ىالسخض شمبة العمع اوأو الفقخاء  األوالد او الدوجة او
الحؼ ال يكػف لو ؼيو اية  ،يختمف االشتخاط لسرمحة الغضخ عغ ترخؼ الفزػلي ،مغ وراء االشتخاط

 مرمحة بل السرمحة تكػف لمسالظ.
 السقرج الثاني

 احكام االشتخاط لسرمحة الغضخ 
 :قانػنية تشذأ في االشتخاط لسرمحة الغضخ ثبلث عبلقات 
 .بضغ السذتخط والستعيج-1
 .بضغ الستعيج والسشتفع-2
 .بضغ السذتخط والسشتفع-3
 

العسل القانػني  ىحه العبلقة يحكسيا العقج السبـخ بضشيسا اواواًل: العبلقة بضغ السذتخط والستعيج: 
مثل عقػد التأمضغ والعسل  ،كاف العقج ممدما  لمجانبضغ إذاإرادة مشفخدة لمسذتخط كالػصية، اما الرادر ب

 مصالبة االخخ بتشفضح التداماتوالحق في كػف لكل مشيسا وي ،واالحتكار فتصبق القػاعج العامة في العقج
  التعاقجية.

 
 ثانيًا: العبلقة بضغ السذتخط والسشتفع:

في العقج األصمي بضغ السذتخط والستعيج، الف السذتخط يذتخط فقط عمى الستعيج ىحه العبلقة ال تطيخ 
عمى سبضل أو ف يكػف عمى سبضل السعاوضة أ حقا لرالح السشتفع، لكغ اشتخاشو ليحا الحق ال يخمػ

  اليبة، مغ السذتخط لمسشتفع.
نيا ـبة غضخ أرغع  ،ةليبصبق بذأنيا احكاـ اتف ،اشتخط السذتخط الحق لمسشتفع عمى سبضل التبخع إذاف

و الخجػع عغ ىبتو وفق القػاعج العامة في ول، ةذتخط في السذتخط تػافخ أىمية األداء كاممويمباشخة، 
 عقج اليبة.

اشتخط السذتخط الحق لمسشتفع عمى سبضل السعاوضة، فاف ذلظ قج يكػف وفاء  مغ السذتخط بجيغ  إذااما 
 السشتفع.عمى سبضل اقخاض أو عميو لمسشتفع، 
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 ثالثًا: العبلقة بضغ الستعيج والسشتفع:
ف فضيا يطيخ الخخوج عمى أل ؛ىع العبلقات التي تشذأ عغ العقج بضغ السذتخط والستعيجالعبلقة أ حه ى

غ الغضخ بالشدبة لعقج م وىػثخ العقج الى غضخ الستعاقجيغ، اذ يكتدب السشتفع، أقاعجة عجـ انرخاؼ 
 يذ شخفا  ؼيو. ل وىػاشخا  عغ ىحا العقج السذتخط مع الستعيج، حقا  مب

 تحكع ىحه العبلقة بضغ الستعيج والسشتفع ثبلثة قػاعج ىي:و 
 تختب عمى ذلظ:وييكتدب السشتفع الحق مباشخة عغ العقج، -1
 ..الخ..يدتصيع الستعيج الجفع تجاه السشتفع بجفػعو تجاه السذتخط مثل بصبلف العقج: أ

  .فبل يؤثخ فقجاف االىمية بعج ذلظ ،يثبت حق السشتفع مغ وقت ابخاـ العقج بضغ السذتخط والستعيج :ب
 .يحجد العقج بضغ السذتخط والستعيج مجػ حق السشتفع تجاه الستعيج :ج
 تختب عمى ذلظ: وياف حق السشتفع ال يسخ في ذمة السذتخط، -2
  .التالي ال يدتصيع دائشػه الحجد عميووب ،طال يجخل حق السشتفع في الحمة السالية لمسذتخ : أ

ع بضغ السشتفعضغ ؼيقد   ،بل حق مباشخ ليع تجاه الستعيج ،حق السشتفع ليذ جدء  مغ تخكة السذتخط :ب
 (.ال تخكة اال بعج سجاد الجيػف قاعجة ) تصبق بذأنو وال ة،عشج التعجد بالتداوؼ ال حدب االنربة االرثي

 تختب عمى ذلظ:وياف السشتفع ليذ شخفا  في العقج الحؼ يدتسج مشو الحق، -3
كاف السشتفع غضخ معضغ كالجسيػر فبل  إذاوجػب اضيار السشتفع رغبتو في االستفادة مغ الحق، اال  :أ

رفس السشتفع الحق عاد  وإذاكاف السشتفع قاصخا  قاـ وليو مقامو في اعبلف الخغبة،  وإذايذتخط ذلظ، 
  .ورثتوأو ى السذتخط ال
 و، عبلػ أفء يكػف الخفسلرالحالسذتخط رفس الحق الحؼ اشتخشو أو يدتصيع السشتفع نقس : ب

  .قبل وفاة السذتخط
 

 السقرج الثالث
 األساس القانػني لحق السشتفع

 راء فقيية بذأف األساس القانػني لحق السشتفع، كسا يأتي: آمت عجة ضق
عقج  ػااليجاب ؼيو ى ،ججيج، اذ يدتسج السشتفع حقو مغ عقج ججيجعقج أو حق السشتفع ايجاب -1

 شتقج:محا الخأؼ وىوالقبػؿ ؼيو اعبلف السشتفع رغبتو االستفادة مغ الحق،  ،السذتخط مع الستعيج
   .يجعل حق السشتفع يثبت اال مغ يـػ اعبلف رغبتوال ألنو -أ
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  .دقط االيجابالف مػتو يُ  ،اعبلف رغبتو عشج مػت السذتخطالسشتفع ال يدتصيع -ب
)الفزػؿ(، فالسذتخط فزػلي، والسشتفع عشج اعبلف رغبتو االستفادة مغ  ػمرجر حق السشتفع ى-2

اإلجازة البلحقة كالػكالة )استشادا  لقاعجة  ،ثخ رجعيأالحق يقخ ترخؼ الفزػلي مغ وقت ابخاـ العقج ب
 .ما  عغ الفزالةؤخح عمى ىحا الخأؼ اف االشتخاط يختمف تساوي، (الدابقة

 يسكغ التدميع بيحا والالى السشتفع،  حقالحػالة عغ شخيق و اوال  ثع حػل   والسذتخط كدب الحق لشفد-3
 االشتخاطالسدتقخة في نطخية )قػاعج مألنو يجعل حق السشتفع يسخ في ذمة السذتخط خبلفا  ل ؛الخأؼ

  لسرمحة الغضخ(.
ضغ وباإلرادة السشفخدة لمستعيج في العقج السبـخ بضشو  ساسو القانػني ىػأمرجر حق السشتفع و -4

القانػف عمضيا،  نز   إذاؤخح عمى ىحا الخأؼ اف اإلرادة السشفخدة ال تكػف مرجرا  لبللتداـ اال ويالسذتخط، 
كسا انيا ال تفدخ حق السذتخط في  ،ف االشتخاط مغ ضسغ اإلرادة السشفخدةألقانػف لع يشز عمى وا

 بلف السشتفع رغبتو في االستفادة مغ الحق.نقس الذخط قبل اع
استثشاء  مغ قاعجة وذلظ  ،عغ االشتخاط ةف حق السشتفع يشذأ مباشخ أالشطخية الحجيثة تحىب الى -5

ؼيو استشادا  الى مبجأ  ،يذ شخفا  ل ػمغ عقج ى ةثخ العقج، اذ يشرخؼ الحق الى السشتفع مباشخ أندبيو 
 خالف الشطاـ العاـ واآلداب.يط ال اخ تشما داـ اال (،سمصاف اإلرادة)
 

 السقرج الخابع
 الفقو اإلسبلمي والقزاء العخاقي تصبيقات االشتخاط لسرمحة الغضخ في

ما ، أفي الكثضخ مغ قخاراتو ، يداؿوالصبقيا يو  ،القزاء العخاقي فكخة )االشتخاط لسرمحة الغضخ(يعتسج 
لسشتفع وا ،دسي السذتخط )مذتخشا (ي ػفي ؛واوسع دؽ  أفكانت نطختو الى فكخة االشتخاط  الفقو اإلسبلمي

 ب الفقو تقخر االخح بفكخة االشتخاط لسرمحة الغضختُ كُ و عميو(،  ا  والستعيج )مذخوش ،(لو ا  مذخوش)
 بػضػح.
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 الفخع الثاني
 أثخ العقج مغ حضث السزسػن 

أوال ، ثع  بياف أحكاـ  تحجيج مزسػف العقج إف  بياف أثخ العقج مغ حضث مزسػنو، يجب أْف يتشاوؿ
 التي تتختب عمى عجـ اإليفاء بااللتدامات التعاقجية، وذلظ في مبحثضغ، كسا يأتي: السدؤولية التعاقجية

 .تحجيج مزسػف العقج :السبحث األوؿ
 .السبحث الثاني: السدؤولية التعاقجية

 السبحث األول
 تحجيج مزسػن العقج

نصاؽ حرخ ، ثع  العقجه عشج الحاجة إلى ذلظ في تفدضخ  قػاعجتحجيج مزسػف العقج،  تحجيجيدتػجب 
(، وذلظ في ثبلثة مصالب، عمى العقج شخيعة الستعاقجيغبياف مفيػـ قاعجة )وأخضخا  ، وتحجيجه بجقة العقج

 الشحػ اآلتي:
 .المطلب األول: تفسير العقد

 المطلب الثاني: تحديد نطاق العقد.

 شريعة المتعاقدين(.المطلب الثالث: قاعدة )العقد 

 السصمب األول
 تفدضخ العقج 

رفع و اختمفا  إذاغ، فضِّ ب ػ حاجة لتفدضخ ما ىوال ،لمصخفضغ فبل خبلؼ ةكانت عبارات العقج واضح إذا
االمخ الى القزاء، اجتيج القاضي في تفدضخ مزسػف العقج بالشطخ الى اإلرادة الطاىخة لمػىمة األولى، 

لع تكغ اإلرادة ضاىخة  إذامغ العبارات التي استعسميا العاقجاف في عقجىسا، فوالتي يسكغ الػصػؿ الضيا 
تعحر عمى القاضي فيع ما يخيجه العاقجاف مغ ضاىخ عبارات العقج، لجأ الى ارادتيسا الباششة و  ،فعبل  

رادتيسا عشج إمغ خبلؿ الػصػؿ الى حؿيقة ما قرجاه مغ العبارات التي استعسبلىا في التعبضخ عغ 
، مدتخشجا  في ذلظ بالقػاعج الفقيية الكمية في (1)عخؼ بالشية السذتخكة لمستعاقجيغيما  وىػعاقج، الت

 .التفدضخ
                                                           

السجضج الحكيع، عبجالباقي البكخؼ، دمحم شو بذضخ، الػجضد في نطخية االلتداـ في القانػف السجني العخاقي،  د.عبج( (1
 .052، ص0الشاشخ العاتظ لرشاعة الكتاب، القاىخة، السكتبة القانػنية، بغجاد، )د.ت(، ج
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 القػاعج الكمية في التفدضخ: 
 كمية عامة يسكغفقيية قاعجة  ةعذخ  تدعمشو،  (167-155أورد القانػف السجني العخاقي في السػاد )

 ، وىي عمى الشحػ اآلتي:(1)معقجل هاء بيا عشج تفدضخ شاالستخ لمقاضي 
 .صج والسعاني ال لؤللفاظ والسبانيالعبخة في العقػد لمسقا :1
 .تتخؾ الحؿيقة بجاللة العادة: 2
 .ال عبخه لمجاللة في الترخيح :3
 .لكغ إذا تعحر اعساؿ الكبلـ ييسل : اعساؿ الكبلـ أولى مغ اىسالو،4
 .التقضضج نرا  أو داللةيقجـ دلضل : السصمق يجخؼ عمى اشبلقو إذا لع 5
 .في الحاضخ لغػ وفي الغائب معتبخ : الػصف6
 .: الدؤاؿ السرجؽ معاد في الجػاب السرجؽ7
 السعخوؼ عخفا  كالسذخوط شخشا  والتعضضغ بالعخؼ كالتعضضغ بالشز : 8
 انسا تعتبخ العادة إذا اشخدت أو غابت، والعبخة لمغالب الذائع ال لمشادر: :9

 .في مرمحة السجيغ: يفدخ الذظ 10
 .الخاص يقضج العاـ وأ: عبارات العقج يفدخ بعزيا بعزا  11

 
 القاعجة االولى: العبخة في العقػد لمسقاصج والسعاني ال لؤللفاظ والسباني:

ي تعشي اف وى( مغ القانػف السجني، 155اورد السذخع العخاقي الشز عمى ىحه القاعجة في السادة )
االحكاـ تتختب عمى ما قرج الستعاقجاف ايجاده مغ العقج فعبل ، ال عمى مصمق السعاني التي تفضجىا 

البيع مع  ػوىبيع بذخط الػفاء( الااللفاظ التي استعسمت مغ قبميسا عشج التعاقج، مثاؿ ذلظ الشطخ الى )
 فالعقج واف تع بمفع البيع،و رىغ ال بيعا ، عمى أنشاشتخاط استخداد البائع لمسبيع عشج رّد السذتخؼ الثسغ، 
فضتحػؿ عقج البيع الباشل الى عقج رىغ صحيح  اال انو يجخؼ عميو حكع الخىغ ألنو في حؿيقتو رىغ،

 اعساال  ليحه القاعجة.
                                                           

عل مغ افزل ما الكتابات الحجيثة والحؿيقة اف القػاعج الفقيية التي أوردىا الفقياء السدمسػف كثضخة ججا ، ول ((1
بذأنيا: عصية عجالف عصية رمزاف، مػسػعة القػاعج الفقيية السشطسة لمسعامبلت السالية اإلسبلمية ودورىا في 

 وما يمضيا. 07، ص2227تػجيو الشطع السعاصخة، دار القسة ودار االيساف، اإلسكشجرية، 
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تعحرت الحؿيقة يرار الى  إذا( و)األصل في الكبلـ الحؿيقة) تفخع مغ ىحه القاعجة، قاعجتاف ىسا:وي
صيغت بيا لغػية ظ يعشي اف العبخة لمسقاصج، لكغ مع عجـ اىساؿ االلفاظ، ألنيا قػالب ذلو (، السجاز

فستى  )مدتعارا (، جازا  م وأ ،)حؿيؿيا ( صميا  أف يكػف أما أصياغة ىحه السعاني باأللفاظ و  السعاني،
كاإلشارة الى الحكخ مغ  استعسل المفع في معشاه الحؿيقي الحؼ وضع لو في األصل قضل انو )حؿيقة(،

استعسل المفع في السجاز لػجػد عبلقة بضغ السعشضضغ قضل انو استعارة،  إذااالنداف بانو رجل، لكغ 
 كاإلشارة الى صبي يحدغ الترخؼ بانو رجل.

 ،اال عشج وجػد قخيشة تسشع إرادة السعشى الحؿيقي نو ال يسكغ حسل المفع عمى السجاز،أ التأكضج عمىمع 
مثل تأمضغ شخز عمى  ،اساسا   ةف إرادة السعشى الحؿيقي غضخ مسكشالتعحر، أؼ تكػ  ،لقخائغمغ ىحه او 

والد، ؼيحسل التأمضغ أوالد أو ف ػ ولو أوالد صمبض ،أوالدهماؿ لرالح وقف أو حياتو لسرمحة أوالده 
أوالد عمى مغ صمبو أوالد ؼيحسل لو تعحر ذلظ باف لع يكغ  إذاوالػقف عمى أوالده الرمبضضغ، اال 

 .(1)األوالد
 القاعجة الثانية: تتخك الحكيقة بجاللة العادة: 

غ السانعة مغ ارادة ئاخ حجػ القإي تذضخ الى وىمجني عخاقي(،  1156) نرت عمى ىحه القاعجة السادة
يرار الى السعشى  ،كاف السعشى الحؿيقي ميجػرا  بحكع العادة إذاف، (2)ي قخيشة العادةوىالسعشى الحؿيقي 

حرل  إذاخخ شخز بجيغ عميو آل ف يقخ  أعمق عمى شخط، ك إذاالسجازؼ، مثاؿ ذلظ اف اإلقخار باشل 
ر خبار ال يقبل التعمضق، لكغ متى عمق اإلقخاواإل ،خبارإالف اإلقخار  ؛سسع خبخا  سارا  أو لو شيء مفخح 

حسل عشج ذاؾ عمى اإلقخار و  ،صحيحا  صبح اإلقخار أ ،جل الجيغأبدمغ صالح في عخؼ الشاس لحمػؿ 
قبمتو، وعكقػؿ السجيغ حّل رمزاف القادـ فانا مجيغ لظ بكحا الف العادة اقتزت ذلظ  ،بجيغ مؤجل

عمى انذغاؿ الحمة كقػؿ وعكحلظ اإلقخار السعمق عمى السػت صحيح ألنو يحسل عمى االشياد وع
مـد بو ويثبت بو الجيػف ويل عمى االشياد مُت فاني مجيغ لفبلف بكحا، فيحا اإلقخار يحس إذاالذخز 

 السقخ حاؿ حياتو. 
 
 

                                                           
 .74عصية رمزاف، السخجع الدابق، ص عصية عجالف ((1
 وأ ،(404 ،)السعجع الػجضد .وىػما تعارؼ عميو الشاس في عاداتيع ومعامبلتيع ،لمفع العخؼ ةالعادة في المغة مخادف ((2

 (.239/3-242 ،)لداف العخب .إذا رأوه ال يشكخونو ،االمخ السعخوؼ بضغ الشاس ىػ
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 القاعجة الثالثة: ال عبخه لمجاللة في الترخيح:
قػػ مغ التعبضخ أوتعشي اف التعبضخ الرخيح مجني عخاقي،  (157) نرت عمى ىحه القاعجة السادة

 ،قػػ مغ الزسشيأألنو  ؛كانت العبخة لمتعبضخ الرخيح ،ضسشيو فستى وجج تعبضخاف: صخيح  ،الزسشي
ذف بذكل و ليا يتزسغ اإلُض مبلبذ عمى سػـ نطخ السذتخيغ، فعخْ  ،عخض صاحب محل أزياء ػكسا ل

ال  ،مانة عشج تجخبتو لياأزاعة يج يج الدبػف عمى البتكػف تجخبتيا، فو خح السبلبذ أ مدبػف ل ضسشي
كاف صاحب السحل مشع مغ تجخبة  إذاتعّج، لكغ ي وأوالزخر الحؼ يمحقيا ما لع يتعسج يزسغ التمف 

الف يجه  ؛تعجّ ي وأتعسج يلع  ػتمف يمحقيا ولأو نو يزسغ أؼ ضخر إف ،خحىا زبػف أع ذلظ وم ،السبلبذ
 يج ضساف، اذ سقط االذف الزسشي بالشيي الرخيح السانع مشو.

مثل  ما ،انو دّؿ عمى شيء ثع صخح بعكدو تسا شا يثػر سؤاؿ عغ حكع الترخيح بعج الجاللة؟ يعشيوى 
 وأ ،ترخؼ السالظ ترخفا  يجؿ عمى قبػلو الزسشي ببيع الفزػلي كسصالبتو بالثسغو بيع الفزػلي شضئا  

رفس البيع بذكل صخيح، فيشا يدتشج القاضي الى قاعجة )ال عبخة و الترخؼ بالثسغ فعبل ، ثع عاد 
لع يكغ لو نقس البيع بعج ذلظ  ،(ةفمسا كاف قج أجاز البيع ضسشا  )دالل ،بالجاللة في مقابمة الترخيح(

 الترخيح، بل يبقى البيع صحيحا .ب ػول
 

 تعحر اعسال الكبلم ييسل:  إذالكغ  ىسالو،إالخابعة: اعسال الكبلم أولى مغ  القاعجة
جب حسمو ويمكغ، أالكبلـ الرادر عغ العاقج يراف عغ اإللغاء ما  وأف المفع أتعشي ىحه القاعجة 

لع يسكغ  وإذامكغ حسمو عمى الحؿيقة لع يحسل عمى السجاز، أ إذاحؿيؿيا  كاـ اـ مجازيا ، ف ،عمى معشى
اندجت أبػاب السجاز يشطخ عمى أؼ  وإذاحسمة عمى الحؿيقة حسل عمى السجاز صيانة لو مغ اإللغاء، 

القػؿ  خبلصةإذ لع يحسل عمى أؼ وجو فعشجئح ييسل،  إذاحسل عميو، ف إذاوجو يسكغ اف يرح الكبلـ 
ع يكغ لو أوالد ولوقف شخز ماال  عمى أوالده أ مكاف اعسالو، كسا لػإانو ال يجػز الغاء المفع مع 

 .ذىب الػقف الى بضت الساؿ ،حسل الػقف عمى أوالد األوالد، فاف لع يكغ لو أحفاد كحلظؼي ،صمبضػف 
 

 داللة:أو لع يقع دلضل التقضضج نرًا  إذاالقاعجة الخامدة: السصمق يجخي عمى اشبلقو 
ما أ ،مثل شالب، رجل، كاتب...الخ ،قضج زائجأو دّؿ عمى السدسى دوف تقضضجه بػصف  لفع ىػ السصمق

مػصػفة بحلظ  قضج زائج يخررو بأفخادأو المفع الجاؿ عمى السدسى مع وجػد وصف  السقضج فيػ
قضل  ػفم  ،مثل شالب مجتيج، رجل فقضخ، كاتب مذيػر...الخ ،فخاد السدسىأالػصف دوف غضخه مغ 
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قضل لو اعِط الكتاب شالبا   ػلكغ ل متثل لؤلمخ،كاف قج أفأعصاه ألؼ شالب  ،لصالب اعِط كتابا  لصالب
شاؾ وىحا يدسى التقضضج بالشز، وى ،لع يجد لو إعصاء الكتاب اال لصالب مػصػؼ باالجتياد ،مجتيجا  

 إذامثل تػكضل شخز الستئجار دار الى السجيشة التي نقل الضيا محل عسمو، ف ،شي(تقضضج بالجاللة )ضس
ألنو لع يصمب دارا  إال  في ، صضلكاف العقج مػقػفا  عمى إجازة األ ،استأجخ دارا  في غضخ تمظ السجيشة

 السجيشة التي نقل إلضيا عسمو.
 

 ب معتبخ:ئي الغافو  ػالقاعجة الدادسة: الػصف في الحاضخ لغ
تعضضغ محل العقج بحكخ أو ي تخز وصف وىمجني عخاقي،  (161السادة ) القاعجة نرت عمى ىحه

 .وصافو السسضدة لو مغ غضخهأو  و،حال
 ،تبضغ لمسذتخؼ عشج رؤية الذيء حؿيقة إذاووصف السحل غضخ السػجػد في مجمذ العقج معتبخ، لكغ 

يكػف بالخيار بضغ االجازة و  ،كاف العقج مػقػفا  بالشدبة لو ،نو لع يكغ مترفا  بسا وصف بو حاؿ غيابوأ
 والشقس.

كاف الػصف مغايخا  لحؿيقتو و ما عشج وصف الذيء السػجػد في مجمذ العقج والسعضغ باإلشارة اليو، أ
والتي اشمع عمضيا الستعاقج،  ،لحؿيقة التي عمضيا الذيءبابل العبخة  ،لمػصف ةفبل عبخ  ،عمضيا ػالتي ى
خاىا السذتخؼ، فبل عبخة بسا وصفيا بو ويي حسخاء المػف وىلبائع بعتظ ىحه الديارة البيزاء كقػؿ ا

 ػالػصف في الذيء الحاضخ لغ ف  أل ؛ خيار لووال ، يكػف العقج مػقػفا  بالشدبة لمسذتخؼ وال ،البائع
 زائج ال عبخة بو.

 القاعجة الدابعة: الدؤال السرجق معاد في الجػاب السرجق:  
ف السجضب بالسػافقة والترجيق عغ أتعشي وىي مجني عخاقي،  (162السادة )القاعجة،  عمى ىحهنرت 

ؼيكػف  زمضمظ ىل اخحت كتابي؟ فأجاب: نعع، سألتَ  ػمزسػف سؤاؿ ما، يعّج في حكع الستكمع بو، فم
 .نا اخحُت كتابظأنعع  كأنو يقػؿ لظ:و جػابكاف و اقخ  بأخح الكتاب، 
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-2 .السعخوف عخفًا كالسذخوط شخشًا والتعضضغ بالعخف كالتعضضغ بالشز-1) القاعجة الثامشة:
مجني  (163م) (.والسستشع عادة كالسستشع حكيقة-3 .والسعخوف بضغ التجار كالسذخوط بضشيع

. استعسال الشاس حجة يجب العسل بيا-2.خاصةأو العادة محكسة عامة كانت -1عخاقي، )
 : (164)م/

ما تعارؼ عميو الشاس في أف  تعشياف و مجني عخاقي،  (164و163) السادتافنرت عمى ىحه القػاعج 
 ،ع يشز عميو الستعاقجاف بذكل صخيحل ػول ،حكع الذخط السشرػص عميو صخاحةب ػى ،معامبلتيع

جاف بذكل صخيح عمى خبلفو، مثل نّز الستعاق إذافي السعقػد عميو مغ لػازمو، اال  هكػف وجػدوي
اتفق الستعاقجاف  سائخ المػاـز عشج خياشة السبلبذ، لكغ لػو الثابت بتقجيع الخياط الخضػط واالبخ  ؼخ عال

 صخاحة عمى تقجيسيا مغ قبل الدبػف جاز.
تذضخ  ، التي( مجني عخاقي163/3) ادةسوىػ ما تزسشتو ال ،()السستشع عادة كالسستشع حؿيقةف أكسا 
يستشع وقػعيا بحدب الذخع والقانػف ايزا ، أؼ تربح  ،عادةاألمػر السستشع وقػعيا بحدب ال ف  أالى 

خخ، عغ ذلظ اإلقخار، الف  إقخار االنداف ـ إجازة رجػع السقّخ بجيغ عميو آلبحكع السدتحضل، مثل عج
، فبل يجػز لو بعج اإلقخار الخجػع، لسا ؼيو مغ مطشة التيخب عمى نفدو كحبا  بجيٍغ الغضخ مدتحضل عادة

 .مغ الػفاء
 
 :بت، والعبخة لمغالب الذائع ال لمشادرمغأو اشخدت  إذاقاعجة التاسعة: انسا تعتبخ العادة ال

عسل ويب لكي يغم   ،ف ما اعتاده الشاسأتعشي و  ،مجني عخاقي (165) السادةالقاعجة،  نرت عمى ىحه
في جسيع األوقات ؼيكػف غالبا  شائعا ، مثل حكع عجد مغ بو العسل جاريا  و ف يكػف معخوفا  أال بج  ،بو

كثخ أالف الغالب الذائع بضغ الشاس اف ال يعير االنداف  ة؛فقػد متى بمغ تدعضغ سشسػت السبالفقياء 
الغالب الذائع ال  كثخ مغ ذلظ، لكغ ما يعسل بو ىػأ ة مغ الشاسف يعير قمأمكاف إمغ ذلظ، مع 
   .الشادر السشقصع

 العاشخة: يفدخ الذظ في مرمحة السجيغ: القاعجة 
يا أساس في ول ،ي مأخػذة عغ الفقو الغخبيوىمجني عخاقي،  (166نرت عمى ىحه القاعجة السادة)

لع يدتصع اف يقصع  إذاي تعشي اف القاضي وى، (1)القػاعج الكمية السعسػؿ بيا في الفقو اإلسبلمي
                                                           

بللتداـ، السرجر الدابق الشطخية العامة لالػجضد في ، السجضج الحكيع، عبجالباقي البكخؼ، دمحم شو البذضخ د.عبج ((1
 .058ص 
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حرل الذظ بذأف نية الستعاقجيغ مغ ورائيا، فاف الذظ و بسجلػؿ االلفاظ والعبارات الػاردة في العقج، 
ق نصاؽ تحتسمو ضضأىي انو يمتـد في  ،ف الشية السعقػلة لمسجيغأعمى أساس  ؛يفدخ لرالح السجيغ

رادتي إف أالقجر الستيقغ الحؼ يسكغ االشسئشاف الى  ف ذلظ الحج لبللتداـ ىػإعبارات التعاقج، و 
 الستعاقجيغ قج اتجيت اليو.

لع يدتصع السذتخؼ  إذاعجـ رّد السبيع السدعػـ بػجػد عضب ؼيو  عساؿ ىحه القاعجةإ ألمثمة عمى غ اوم
لسرمحة  ظ عشجىايفدخ الذإذ  ه،ل الخبخة عمى رأؼ جاـز بذأف وجػدىأ ع يتفق ول ،مجعي العضب أثباتو

واألصل بقاء  ،والعضب شارغ  ،ف األصل سبلمة السبيعأل ؛حكع بعجـ العضبوي ،البائع ىشا ػوى ،السجيغ
 ما كاف عمى ما كاف. 

 ةواحج ةىحه القاعجة مخ ف السذخع العخاقي خخج عغ إلى أقج سبقت اإلشارة، عشج دراسة عقػد اإلذعاف، و 
حضغ قخر عجـ جػاز تفدضخ العبارات الغامزة  ( مجني عخاقي،167/3) ي ما أورده في السادةوىفقط، 

 دائشا  كاف اـ مجيشا . ،في عقػد اإلذعاف اال لسرمحة السحعغ
 

 الخاص يقضج العام: وأعبارات العقج يفدخ بعزيا بعزًا  عذخ: ةالقاعجة الحادي
( 2فقخة  1لع يشز القانػف السجني العخاقي عمى ىحه القاعجة، لكغ العسل بيا جاٍر استشادا  لشز السادة )

حكاـ الذخيعة اإلسبلمية أالتي تجعل مغ السعجؿ،  1950( لدشة 40رقع )مغ القانػف السجني العخاقي 
تعشي وجػب الشطخ الى العقج ككل ال يتجدأ، فبل و  صبل  مغ اصػلو،أالقانػف و ىحا مرجرا  مغ مرادر 

حكاـ لرالح شخؼ دوف ألغخض تختضب  ةوالتسدظ بيا دوف البؿي ،مغ عبارات العقج ةيجػز اجتداء عبار 
نز العقج عمى عجـ شسػؿ تمظ  ػضافات، لكغ لإث و ثاأفبيع السشدؿ يذسل كل ما ؼيو مغ  ،االخخ

الف العبارة الخاصة  ؛نو اشتخػ البضت كموأعمى أساس  لع يكغ لمسذتخؼ السصالبة بيا ،األمػر بالبيع
 السانعة مغ شسػؿ اإلضافات قضجت البيع السصمق لمسشدؿ.
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 السصمب الثاني
 تحجيج نصاق العقج

كيؽية تشفضحه، اذ يجب تشفضح العقج بحدغ نية، و  ،يعج مغ مدتمدماتوما نصاؽ العقج، حرخ يقرج بتحجيج 
)يجب تشفضح  :بقػليا ،مجني عخاقي (150/1استشادا  لشز السادة ) ،شبقا  لسا اتفق عميو الستعاقجافو 

 سادةالفقخة الثانية مغ ال صخيقة تتفق مع ما يػجبو حدغ الشية(، ثع بضشتوبالعقج شبقا  لسا اشتسل عميو 
ي نرػص وىالعػامل األربعة التي يدتخشج بيا القاضي في تحجيج ما يعج مغ مدتمدمات العقج، ذاتيا 

 نخػ كبل  مشيا بإيجاز:و  ،شبيعة االلتداـ ذاتوو  ،قػاعج العجالةو القانػف، والعخؼ، 
 
وىي الشرػص السكسمة والسفدخة ال الشرػص االمخة، اذ يحرل اف يتخؾ  نرػص القانػن:: 1

حكاـ القػانضغ بذأنيا، أعميو اف عجدا  مغ األمػر الثانػية والسدائل التفرضمية الى ما نرت الستعاقج
لضشذأ  ،يجب عمى الستعاقجيغ االتفاؽ عمضيا ،عمى األمػر الجػىخية في كل عقجعادة يشز القانػف ف

لع يتفق بذأنيا الستعاقجاف، فاف  إذابيع والثسغ في عقج البيع، كسا يشز عمى أمػر ثانػية سالعقج، كال
تكذف عغ إرادة و تحجد نصاؽ العقج، و الشرػص القانػنية السكسمة والسفدخة تكسل إرادة الستعاقجيغ 

، مثل الشرػص الخاصة بدماف عشج إبخاـ العقج األمػر التي لع يكػنا يتػقعانياتمظ الستعاقجيغ ال سيسا 
 شخيقة سجاد الثسغ..الخ.عسمة الػفاء، و و نفقات ذلظ و كاف التدميع وم
 
ما يعج مغ مدتمدماتو، ؼيزاؼ و  ،اذ يرار الى ما استقخ عميو العخؼ لتحجيج نصاؽ العقج العخف:: 2

صبح معمػما  أف ذلظ أل ؛ع يجرج فعبل  ضسغ بشػدهل ػول ،الى العقج ما تعارؼ عميو الشاس في مػضػعو
ضافة مبمغ الزخيبة عمى ؾيسة كارتات شحغ إمغ الستعاقجيغ دوف حاجة الى الشز عميو، مثل 

لف أ (100)أو  (25)أو  (10)أو ( 5) فضشز العقج عمى شخاء كحا كخت شحغ مغ فئة السػبايل،
كحلظ و ع يشز عمضيا في العقج، ل ػول ،لكغ ؾيسة الكارت تكػف مزافا  الضيا مبمغ الزخيبة ،ديشار

 ضخيبة الخجمة. ع والراالت تدسىعمى أسعار خجمات الفشادؽ والسصاعمعضشة إضافة ندبة 
 
قػاعج و بسبادغ  ،ا يعج مغ مدتمدماتووماذ يدتخشج القاضي عشج تحجيج نصاؽ العقج  قػاعج العجالة:: 3

 غمبيا، مثل عجـ جػاز تعخض البائع لمسذتخؼ في السبيع ال تعخضا  أ العجالة، التي نز القانػف عمى 
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عجـ مشافدة البائع لمسذتخؼ بفتح متجخ قخيب مغ و الف ذلظ مغ مقتزيات العجؿ،  ؛ قانػنيا  والماديا  
 العقج.عميو ع يشز ل ػول ،الف ذلظ مغ مقتزيات العجؿ و؛بيع الحؼ تع  متجخه 

ع يشز عمضيا ل ػول ،حجد نصاقويو اذ تحجد شبيعة االلتداـ ما يعج مغ مدتمدماتو  شبيعة االلتدام:: 4
صخاحة في العقج، مثل تدميع األوراؽ الخسسية والسفاتيح واألدوات السمحقة والبلزمة لتذغضل العجمة 

ا ذلظ مس   الف   ؛ع يحكخ ذلظ في العقجل ػتدميع األوراؽ والسفاتيح الستعمقة بالجار السبيع ولو السبيعة، 
 يجخل في البيع مغ غضخ ذكخ كسا يعبخ عشو فقياء الذخيعة.

 
 السصمب الثالث

 (العقج شخيعة الستعاقجيغ) قاعجة
ف يشتيي أبعج ؼ ،التداـ الستعاقجيغ بتشفضح العقج شبقا  لسا اشتسل عمضيا السعشى األساس ليحه القاعجة ىػ:

تخمز لمعقج قػتة السمدمة، ما يػجب عمى الستعاقجيغ تشفضح  ،وتحجيج نصاقو العقج القاضي مغ تفدضخ
ػجبو الثقة بضغ الشاس عشج التعامل، بحضث يتعاوف ترػرة تتفق مع ما وبمزسػف العقج بحدغ نية 

 لجػ تشفضح العقج. وف يتعدف أؼ مشيسا في استعساؿ حقأالصخفاف عمى تشفضح العقج مغ دوف 
حجىسا فبل يجػز أل ،عميوعمى الصخفضغ االلتداـ بسا اتفقا  ،( مجني عخاقي146/1وجبت السادة )أقج و 

حه القاعجة العامة وى ،اتفاؽ ججيج بضشيسا وأاال بسقتزى نز القانػف  هتعجيل بشػدأو الخجػع عغ العقج 
حجىسا في عقػد أ ،استثشاءيغ القانػف السجني العخاقيأورد عمضيا  ،جيغ(ف )العقج شخيعة الستعاقأفي 

الطخوؼ )نطخية ػبا يعخؼ م وأ السدتسخ، ثانضيسا عشج حجوث ضخوؼ شارئة لجػ تشفضح العقجو  ،اإلذعاف
 مكتفضغ بذأف عقػد اإلذعاف بسا سبقت اإلشارة اليو بذأنيا. ،دناهأنفرميا التي  ،الصارئة(

 
 )العقج شخيعة الستعاقجيغ(االستثشاء الثاني عمى قاعجة 

 نطخية الطخوف الصارئة
عضب اإلذعاف و كل مغ عقػد تسضضد الطخوؼ الصارئة عغ وؼ الصارئة أوال ، ثع  مفيػـ الطخ يدتمـد بياف 

شخوط الحؼ ىػ واحج مغ عضػب اإلرادة األربعة في التذخيع العخاقي، ثع  التعخؼ عمى  االستغبلؿ
ة ألربعخات اقذلظ في الفالطخؼ الصارغ، و  تػافخاألثخ الستختب عمى ، و تصبضق نطخية الطخوؼ الصارئة

 اآلتية:
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 .وال : مفيػـ الشطخيةأ
 .واالستغبلؿؼ الصارئة عغ اإلذعاف ثانيا : تسضضد الطخو 

 .شخوط تصبضق نطخية الطخوؼ الصارئةثالثا : 
 .الطخؼ الصارغ  تػافخرابعا : األثخ الستختب عمى 

 
  :الطخوف الصارئة نطخية واًل: مفيػمأ

عشج -فػريا  لكغ تشفضحه مؤجبل ، ثع شخأت أو  ،ف العقج متى كاف مدتسخا  أفي  مفيػـ الشطخية يتمخز
لع يتػقعيا الستعاقجاف عشج ابخاـ عقجىسا، أدت الى اختبلؿ ب ضغ في التػازف االقترادؼ  ا  ضخوف-التشفضح

 واتضحى معو تشفضح السجيغ اللتدامأالعقج، بالذكل الحؼ الحؼ كاف مػجػدا  لجػ ابخاـ  ،بضغ الصخفضغ
فاف السجيغ ال يمحق بو خدارة فادحة تخخج عغ الحجود السألػفة في السعامبلت السساثمة،  العقجية أمخا  

شقز ىحا االلتداـ الى نسا يُ إو  ،عمى تشفضح التدامو كسا نز عميو العقج-وفقا  لسا تفتزيو العجالة-يجبخ 
 .القجر الحؼ يحقق العجالة بضغ الصخفضغ

 
 ثانيًا: تسضضد الطخوف الصارئة عغ اإلذعان واالستغبلل:

وىػ  ،بذأف العقج ساىفخضو كبلتء الحؼ اع اإلذعاف واالستغبلؿ في الجد متذابو الطخوؼ الصارئة ت
 يا في عبلقة عقجية.مشية حالة أ تػافخوجػب مخاعاة التػازف االقترادؼ السختل بضغ الستعاقجيغ عشج 

 في الشػاحي اآلتية: الطخوؼ الصارئة عغ اإلذعاف واالستغبلؿ ختمفتو 
الطخوؼ الصارئة في مخحمة تشفضح اإلذعاف واالستغبلؿ يقػماف في مخحمة تكػيغ العقج، في حضغ تقـػ -1

 العقج.
مغ خبلؿ يعضج اإلذعاف واالستغبلؿ التػازف العقجؼ السختل عغ شخيق األخح عمى يج الستعاقج القػؼ -2

خح بضج التػازف العقجؼ السختل عغ شخيق األنطخية الطخوؼ الصارئة عضج ، في حضغ تزيادة التداماتو
 ص التداماتو أو زيادة التدامات الصخؼ اآلخخ.مغ خبلؿ إنقا الستعاقج الزعيف ومداعجتو

وجب رفع  فقج ،لزعيفمصخؼ السا كاف سبب اختبلؿ التػازف العقجؼ ىشا استغبلؿ الصخؼ القػؼ ل-3
أؼ دبب فمع يكغ ب ،صارئةالطخوؼ عشج حجوث الما اختبلؿ التػازف العقجؼ أ، كل ما أصابو مغ غبغ

ويذتخكاف في تحسل  ،اسعمضي الصارئة لحا تػزع تبعة الطخوؼ ،ال يج ألحج مغ الستعاقجيغ ؼيوشخؼ، إذ 
  .التبعة
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 شخوط تصبضق نطخية الطخوف الصارئة: ثالثًا:
ة شخوط، ىي:تصبضق نطخية الطخوؼ الصارئةلغخض خط تذي  ، تػافخ عج 

اذ في ىحيغ  ،مؤجبل  يكػف الفػرية التشفضح لكغ التشفضح  وأ اف يكػف العقج مغ العقػد السدتسخة التشفضح،-1
  .يسكغ اف تصخأ ضخوؼ لع يكغ باإلمكاف تػقعيا عشج التعاقج-فقط-الشػعضغ مغ العقػد 

 وأؼيزاف أو ثػرة أو حخب الحػادث استثشائية عامة كأو ثشاء تشفضح العقج ضخوؼ أ تدتجج   فْ أ-2
 .فبلسوإ وأ ويدت ضخوفا  خاصة بالسجيغ كسػتول.الخ، .خكاف.ب
 ال  أو  ،الحػادث االستثشائية وأتػقع ىحه الطخوؼ -شج ابخاـ العقجع-يكػف في وسع الستعاقجيغ  ال  أ-3

 ،ماـ ضخوؼ شارئة بيحا السعشىأمغ نكػف فيسكغ دفعيا  لػ كافاذ  ،يكػف باإلمكاف دفعيا عشج وقػعيا
  .ـ غضخ متػقعأف يكػف الطخؼ متػقعا  أتػؼ عشج ذلظ ألنو يد

نو أعشى مخىقا  وم ،يذ مدتحيبل  وللو لى جعل تشفضح السجيغ التدامو مخىقا  إتؤدؼ الطخوؼ الصارئة  فْ أ-4
اىخة التي تجعل تشفضح قيختمف الطخؼ الصارغ عغ القػة ال يحا الذخطوبفادحة...  ةيمحق بو خدار 
 التالي يشقزي التداـ السجيغ.وب ،االلتداـ مدتحيبل  

ال الى شخز السجيغ  ،شطخ ؼيو الى الرفقةيُ  ،الفادحة معيار مػضػعيالخدارة  وأ عيار اإلرىاقوم
ثع حجثت ضخوؼ حخب شارئة  ،نذاء بشاية مقابل سعخ معضغإضخوفو الخاصة، مثل تعيج مقاوؿ و 

الطخؼ شارئا  ج  تؤدؼ الى خدارة السقاوؿ خدارة فادحة، فيشا يعو  ،ضعاؼ الكمفةأجعمت األسعار تختفع 
 الخاص. وكساؿ السقاولة مغ مالإدتصيع وي ،ججا   ا  السقاوؿ ثخيلػ كاف و 
 

  الطخف الصارئ: تػافخرابعًا: األثخ الستختب عمى 
ف يخفع اإلرىاؽ عغ السجيغ، كسا تعبخ عشو عجد مغ أمقاضي للذخوط األربعة الستقجمة كاف ت اتػافخ  إذا

وتعبضخ  ،االلتداـ الى الحج السعقػؿالقػانضغ، في حضغ أجاز القانػف السجني العخاقي لمسحكسة اف تشقز 
رىاؽ يسكغ اف ف اإلأل ؛السذخع العخاقيالحؼ أورده انقاص االلتداـ( )دؽ مغ تعبضخ أ )رفع اإلرىاؽ(

كسا  ،نقاص االلتداماتدوف حاجة إلخبللو، جبل  قزائيا  لمسجيغ لكي يشفح التداماتو أيدوؿ بسشح القاضي 
ؼيكػف رفع  جئ،افشيا بذكل فاحر نتيجة ضخؼ شارغ مثس الحاؿ في عقج تػريج سمعة ارتفع ىػ

 . (1)بعج زواؿ الطخؼ الصارغ إلى ما  ،بتأجضل تشفضح السػرد التداماتو مسكشا   اإلرىاؽ
                                                           

، أشخوحة دكتػراه في القانػف الخاص مقجمة ةثخه في االلتداـ دراسة مقارنأجل القزائي و لؤؼ سصاـ حسػد، األ ((1
 .74ص ،2209 ،الى مجمذ كمية القانػف جامعة بغجاد، بغجاد
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 مغ أمخيغ:حج اشخيقة رفع اإلرىاؽ عغ السجيغ تكػف بػ و 
  .لسػاد السصمػب تػريجىاتجيضد اسعخ مثل زيادة  ،ما بديادة التدامات الجائغأ-1
 مع بقاء الدعخ الستفق عميو. نقاص الكسية السصمػب تػريجىاإمثل  ،بانتقاص التدامات السجيغ-2
 

 خامدًا: مػقف االجتياد العخاقي في الفقو اإلسبلمي مغ نطخية الطخوف الصارئة: 
كسا عخؼ الفقياء السدمسػف ، شبق القزاء العخاقي نطخية الطخوؼ الصارئة في مشاسبات عجيجه مشيا

 .)وضع الجػائح في بيع الثسار(و يا )الفدخ لمعحر(مش الشطخية تحت مدسياتىحه 
 

 السبحث الثاني
 السدؤولية التعاقجية

ىي تقابل  ،العقج ها ناشئة عغ االخبلؿ بالتداـ مرجر ألني ،عقجيةتعاقجية، أو السسضت السدؤولية بال
لحاؽ الزخر القانػف يتسثل باالمتشاع عغ إاالخبلؿ بالتداـ فخضو التي تشذأ عغ  ،السدؤولية التقرضخية

 تية:الحاالت اآلواحجة مغ في السدؤولية التعاقجية تتحقق و  ،عسل غضخ مذخوع جخاء ،بالغضخ
 .ولع يكغ باإلمكاف اجباره عمى التشفضح ،ب العقجسػجلـد بو نفدو بألع يشفح السجيغ التدامو الحؼ  إذا-
 .الػقت السحجد بسػجب العقج عغعغ تشفضح التدامو السجيغ تأخخ  إذا وأ-
 .صبح تشفضح االلتداـ العقجؼ مدتحيبل  بدبب خصأ صادر عغ الستعاقج السجيغ بوأ إذا وأ-
قج و  ...دببيةالعبلقة والزخر، الخصأ، ال: ثبلثة ىي ركاف السدؤولية العقجية كالسدؤولية التقرضخيةأو 

، لحا نقدع ىحا ـ بالخؽيفأاـ ىحه السدؤولية سػاء بالذجيج أجاز القانػف االتفاؽ عمى تعجيل احك
 السبحث إلى أربعة مصالب، عمى الشحػ اآلتي:

 .الخكغ األوؿ: الخصأ: السصمب األوؿ
  زخر.: الثانيالخكغ ال ثاني:السصمب ال
 الخكغ الثالث: العبلقة الدببة.ثالث: السصمب ال
  التعاقجية.خابع: تعجيل أحكاـ السدؤولية السصمب ال
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 السصمب األول                                                 
 الخكغ األول: الخصأ                                             

 نخػ تفاصضل ركغ الخصأ في السدؤولية التعاقجية في ثبلث فقخات، عمى الشحػ اآلتي:
 .التعاقجيةالخصأ بسػجب السدؤولية أوال : حاالت 

 .ثانيا : نطخية تجرج الخصأ
 .ثالثا : اثبات الخصأ العقجؼ

 :التعاقجية ةيدؤولالسحاالت الخصأ بسػجب واًل: أ
 يعشيما  ،بسػجب العقجنفدو لـد بو أالحؼ عشجما ال يقػـ بتشفضح التدامو  مخصئا  بالتداـ عقجؼ يعج السجيغ 

ي تتسثل بتعػيس تتختب مدؤولضتو التعاقجية التو  ،مخصئا   مجخد عجـ ؾياـ السجيغ بتشفضح التدامو يجعموأف  
 كاف عجـ تشفضحه التدامو إذاا بغس الشطخ عس   ،مغ ضخر بدبب عجـ التشفضح وعسا لحقاآلخخ الستعاقج 

 تقرضخ.و ىساؿ إ عغ أو عغ عسج  نذأ
وبالتالي يعج  مخصئا ، ع بتشفضح التدامو، ائق غضخحتى يحجد عمى وجو الجقة الػقت الحؼ يعج ؼيو السجيغ و 

ة بتحقضق غايالعقجؼ، ىػ التداـ كاف االلتداـ  إذاد بضغ ما ضسضوتشيس مدؤولضتو التعاقجية، البج  مغ الت
 حؿ عشاية:بأـ التداـ ب ،)نتيجة(

 مخبل  بتشفضح التدامو عشجما ال يحقق الغايةيعج  السجيغ  فإف   نتيجة(:أو ) بتحقضق غايةفإذا كاف االلتداـ -1
ؾياـ السجيغ أو يع بسمثل عجـ تدميع البائع لم ،تقػـ بالتالي مدؤولضتو التعاقجيةو  ،التي التـد بتحؿيقيا

 .بالعسل الحؼ التـد باالمتشاع عغ الؿياـ بو
مخبل  بتشفضح التدامو عشجما ال يبحؿ في تشفضحه  يعج  السجيغ فإف  ببحؿ عشاية: أما إذا كاف التداـ الستعاقج -2

األوؿ العشاية البلزمة لسعالجة السخيس، وال عشجما ال يبحؿ  ،مثل الصبضب والسحامي ،السصمػبةالعشاية 
حضشئٍح تقػـ و  ،ف مخمضغ بالتداميسايعجا  السػكل الدضخ فضيا، إذ لمدضخ بالجعػػ العشاية البلزمة الثاني يبحؿ 

 العقجية. تيسامدؤولض
 ىعشبس ،الستػسط وأتدامو ىي عشاية الخجل السعتاد القجار العشاية السصمػبة مغ السجيغ عشج تشفضح وم

حا القجر فالسجيغ الحؼ يبحؿ ىوشؤونو الضػمية السعتادة، ط الحخص واالىتساـ بأمػره شزبالخجل العادؼ م
مجني  (251ادة سال) ع يتحقق الغخض السصمػبل ػولالعقجؼ، شفحا  اللتدامو وم بػ/ مغ العشاية يعج مػؼيا  

السذار  يشز القانػف عمى مقجار محجد مغ العشاية دوف تقضضج بسعيار الخجل السعتادحيانا  أعخاقي، و 
، )عشاية الخجل التي يبحليا في شؤونو الخاصة( ػحا السقجار مغ العشاية السصمػب مغ السجيغ ىوى إليو،
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فيي ليدت عشاية الخجل  (،جخأدوف مغ دوف عػض )أؼ الػكالة العشاية السصمػبة مغ الػكضل مثل 
 (143ادة سال) ي عشايتو في شؤونو الخاصةىبل عشاية الػكضل السصمػبة في شؤوف الػكالة  ،لسعتادا

مجني عخاقي، ؼيصمب مشو القانػف أْف يبحؿ في الػكالة مغ دوف عػض ما يبحلو لػ كاف العسل لسرمحة 
بيا العشاية نفدو ىػ، ما يسكسغ أْف يعزج االستشتاج مغ أف  عشاية الخجل الستػسط، ليذ السقرػد 

غضخ الكاممة، أو نرف العشاية، بل عمى العكذ، يقرج بيا العشاية التي ىي أكثخ مغ عشاية الذخز 
 .في شؤونو السعتادة

 ثانيًا: نطخية تجرج الخصأ:
 :، ىيقدع فقياء القانػف الفخندي القجيع الخصأ العقجؼ ثبلث درجات 
  العسج. أخح حكعوي ،العسجقخب الى أ ػوى ،ىساال  إ شج أخصأ جديع: ال يختكبو -1
 .السعتاد مغ الشاس وأتكبو الستػسط خصأ يدضخ: ال يخ -2
  .مػرهأو الذخز الحاـز الحخيز في تسذية خصأ تافو: ال يختكب-3
 التالي تقدع العقػد تبعا  لحلظ، ثبلثة أصشاؼ:وب
  .كالػديعةالعقج السبـخ لسرمحة الجائغ  ػوىعقج ال يدأؿ ؼيو السجيغ اال عغ خصأه الجديع -
 .ج السبـخ لسرمحة السجيغ كالعاريةالعق ػوى ،التافو هعقج يدأؿ ؼيو السجيغ عغ خصأ-
 .السبـخ لسرمحة الصخفضغ كعقػد السعاوضة ػوى ،عقج يدأؿ ؼيو السجيغ عغ خصأه اليدضخ والجديع-

لقانػف السجني اال اف ا ،ومع اف غالبية التذخيعات السجنية السعاصخة لع تعج تأخح بشطخية تجرج الخصأ
سا نرت ؼيالحاؿ  كسا ىػ ،العخاقي ال يداؿ يأخح بيا في بعس الحاالت متأثخا  بأحكاـ الفقو اإلسبلمي

جاوز الزخر  ػول ،مصالبة الجائغ بالتعػيس االتفاقي فقط توجب، التي أمجني( 170)السادة  عميو
  .جديسا  خصأ أو شالسا لع يختكب السجيغ غذا   ،البلحق بو ذلظ السقجار

 
 :العقجي ثالثًا: اثبات الخصأ

 ػسا كاف الجائغ ىول، )البضشة عمى مغ ادعى( :فأالقاعجة العامة في االثبات ىي سبقت اإلشارة إلى أف  
ثبت ذلظ فاف القانػف أ إذاف ،ثبات عجـ ؾياـ السجيغ بتشفضح التداموىػ إعميو لحلظ يجب  ،جعيسغ الم

ذ إ ،ألنو ليذ قاشعا   ،ثبات العكذخاض قابل إلتاف ػوى ،بتشفضح التدامويفتخض خصأ السجيغ بعجـ ؾيامة 
 جشبي ال يج لو ؼيو.أعجـ تشفضح التدامو ناشئ عغ سبب  ف  أثبات إيسشح القانػف السجيغ فخصة 
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ا يعخؼ وىػم ،تػجضيوو شخافة إعغ خصأ الغضخ الحؼ يعسل تحت  يسكغ اف يدأؿ االنداف تعاقجيا  و 
، والتي سيأتي ذكخىا عشج الحجيث عغ لسقخرة قانػنا  ابالذخوط  وعساؿ تابعأ  بسدؤولية الستبػع عغ

 .السدؤولية التقرضخية
 السصمب الثاني

 الخكغ الثاني: الزخر
، لغخض اإلحاشة بتفاصضل ركغ الزخر، مغ الػقػؼ عمى  ، ثع  معخفة ما إذا أوال   ماـية الزخرالبج 

وصػال  إلى بياف السعيار الحؼ يسكغ االستشاد إليو لمقػؿ بأف  الزخر كاف نػعا  واحجا  أـ أنػاعا  متعجدة، 
 متػقع أـ غضخ متػقع، وعمى الشحػ اآلتي:

 .أوال : ماـية الزخر 
 .ثانيا : أنػاع الزخر

 .ثالثا : معيار تػقع الزخر
 
 :ية الزخرواًل: مالأ
والسدؤولية  ،بالتدامو القانػنيخخ خبلؿ الصخؼ اآلإاألذػ الحؼ يرضب الستعاقج جخاء  يقرج بالزخر 

فبل مدؤولية حضث  ،ضعفا  و شجة و عجما  و السجيشة بشػعضيا التعاقجية والتقرضخية تجور مع الزخر وجػدا  
 ،قجارهومعبء اثبات وجػد الزخر و  ،لع يمحق الجائغ ضخر لع تقع السدؤولية العقجية إذاف ف ال ضخر 

مغ عمى  ةالبضش)استشادا  لقاعجة  ،السجعي بػجػده عمى عاتق الجائغ الستزخر باعتباره ىػ افيقع
 .ى(دعا
 ومجيشتأخخ الجائغ الحؼ  ةىي حال ،في القانػف السجني ةواحج ةحال ،جػب اثبات الزخردتثشى مغ و وي 

فيشا يفتخض  ،مبمغ مغ الشقػدديشا  ىػ عغ دفع السبمغ الشقجؼ الستختب بحمتو في حاؿ كػف التدامو 
سجخد تأخخ السجيغ عغ الػفاء في السيعاد لزخر الجائغ ت ، افتخاضا  غضخ قابل الثبات العكذ،القانػف 
ة.القانػف فػائج تأخضخية عميو فخض وي بالسبمغ الستختب بحمتو، السحجد  بشدب محجد 
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 ثانيًا: أنػاع الزخر:
يختمف، عمى التفرضل الحؼ الزخر أنػاع متعجدة، ال نػع واحج، غضخ أف  ما يدأؿ عشو مختكب الزخر، 

 سيأتي بيانو، ويسكغ إجساؿ أنػاع الزخر باآلتي:
 .األدبيالزخر الزخر السادؼ و -1
 .الزخر السباشخ والزخر غضخ السباشخ-2
 .الزخر السباشخ والزخر غضخ السباشخ-2
 الزخر السادي واألدبي:: 1

أو جدجه أو األذػ السػضػعي الحؼ يرضب االنداف في مالو  ىػ ،مادؼضخر الزخر نػعاف، 
 هاألذػ الحؼ يرضب االنداف في شعػر يتسثل باأللع و دبي: أضخر ، و عشرخ مغ عشاصخ ذمتو السالية

يدبب ليا  ،ما يؤدؼ الى وفاة الجشضغ ،تقرضخ الصبضبة الشدائية في عسمية الػالدة الؿيرخية، فعاشفتوو 
فقجاف الحخماف مغ و بذعػر األلع معشػؼ أو أدبي يتسثل ذػ أو  ،جاف جشضشيامادؼ بفق ،نػعضغ مغ األذػ

مادؼ  ،ذػنػعضغ مغ األصػتو الجسضل يمحق بو  هفقجيىساؿ الصبضب في عبلج مصخب إ حلظ كو  ،الحرية
  ، وفقجاف اإلحداس بالذيخة والعبلقة بالسعجبضغ.دبي بعجـ تسكشو مغ الغشاء ثانيةأو  ،بفقجاف ميشتو

دبي في ف القانػف السجني العخاقي يأخح بالتعػيس عغ الزخريغ السادؼ واألأ األساسية ىشا:الفكخة و 
السادؼ فقط دوف االدبي في السدؤولية عغ الزخر التعػيس ال يأخح إال  بو  ،لسدؤولية التقرضخيةا

 .العقجية
 الزخر السباشخ والزخر غضخ السباشخ:: 2

الزخر السباشخ: ، ومعشى ضخر غضخ مباشخو مباشخ لى ضخر إ ، ال األدبي،السادؼ يقدع الزخر
لع يكغ  إذاكػف كحلظ ي وىػ ،شبيعية مباشخة لعجـ ؾياـ السجيغ بتشفضح التدامو يجةالحؼ يكػف نتالزخر 

  .باستصاعة الجائغ تجشبو ببحؿ جيج معقػؿ
السدؤولية  في والف السجيغ ال يدأؿ عغ الزخر غضخ السباشخ ال في السدؤولية العقجية أاألصل، و 

في ، أما غضخ الستػقعو الستػقع  وفي السدؤولية التقرضخية عغ الزخر السباشخ بشػعييدأؿ ، و التقرضخية
ؼيدأؿ  ،خصئا  جديسا  أو ارتكب غذا   إذا إال   ،يدأؿ فقط عغ الزخر الستػقعفإنو السدؤولية التعاقجية 

( 169ادة )ساستشادا  ألحكاـ القرضخية الت كسا في السدؤولية ،غضخ متػقعو متػقعا   و،عغ الزخر بشػعي
  .مجني عخاقي
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 الزخر الستػقع والزخر غضخ الستػقع:: 3
الزخر السادؼ السباشخ  الستػقع ىػالزخر غضخ التػقع، و و نػعضغ: الستػقع إلى الزخر السباشخ يقدع 

ما أ ،االلتداـ تأخخه في تشفضحأو عجـ تشفضح التدامو الستسثل بالحؼ يكػف نتيجة شبيعية لخصأ السجيغ 
نتيجة خصأ  ةف يحرل برػرة غضخ متػقعأالحؼ يسكغ  ،الزخر العخضي يػفغضخ الستػقع الزخر 
 السجيغ.

لى جامعة صباح كل يػـ عسل إتخمف سائق الخط الحؼ يشقل شمبة كمية القانػف أو تأخخ  :مثاؿ ذلظ
الحؼ كانػا يؤدونو دعخ المغ  أعمىجفعػف لو سعخا  ي، خخآما يزصخىع الى البحث عغ سائق  ،االنبار

جخػ امتحانا  مفاجئا  في الضػـ الحؼ تأخخ ؼيو الدائق أ ،أستاذ مادة االلتدامات ف  إثع  ،مدائق األوؿل
الدائق الدعخ الحؼ كاف يتقاضاه الفخؽ بضغ  ىشا ...ى الصمبةات االمتحاف عممسا أدػ الى فػ  ،األوؿ

فػات ما أ ،الزخر الستػقع الحؼ لحق بالصبلب ىػ ،الثانياألوؿ والدعخ األعمى الحؼ فخضو الدائق 
حه ال يدأؿ وى ،متػقعغضخ  ا  ضخر التي سببت  ،االمتحاف الضػمي الفجائي فيي الشتيجة غضخ الستػقعة

، عشج تخمفو عغ تشفضح التدامو العقجؼ خصئا ميشيا  جديسا  أو ارتكب غذا  إذاعشيا الدائق األوؿ اال 
 .بالسدؤولية التقرضخية ةفي ىحه الحالتمحق نيا أل بسػجب عقج نقل الصمبة؛

 ثالثًا: معيار تػقع الزخر:
ف يكػف التعاقجؼ، ألداـ السجيغ بالتعػيس عغ الزخر الشاشئ بدبب اخبللو في تشفضح التدامو يذتخط إل

ففي  ،ػيسعفبل يدأؿ عغ الت ،لع يتػقعو وقت االبخاـ بل بعج ذلظ إذاف ،قج تػقع الزخر عشج ابخاـ العقج
يػـ الخسيذ  / جامعة بغجادالى كمية القانػف مغ الخمادؼ لشقل تجريدي  أجخة( سائقناقل )التفاؽ مع ا

 رػ حزو  ،التجريدي لع يخبخ الدائق بأىسية السػعج لكغ   ،رسالة ماجدتضخ ةمشاقذ حزػرل ،القادـ
فيشا ال يكػف  ؼء،لكمية يجد تمظ الؼيو ؿ التجريدي ارسكشو إييآخخ يـػ  ف أؼ  أالدائق  ضغ  و  ،السشاقذة
مشاقذة ذلظ  ولجي ف  بأىسية السػعج، وأه خبخ أالتجريدي قج  كاف إذا اال   ،عغ التعػيس مدؤوال  الشاقل 

 عغ تعػيس التجريدي عغ التأخضخ. ؼيكػف الدائق مدؤوال   ،الضػـ
في ضخوؼ  ججوُ  ػل، الحؼ عيار )الذخز السعتاد(م ىػ، عيار مػضػعي مجخدم، عيار تػقع الزخروم

فضؤخح بتػقع الخجل السعتاد معيارا  لسدؤولية الستعاقج عغ التعػيس ، كيف كاف سضترخؼ العقج ذاتيا
لػ ف الخجل السعتاد أ ماداـ ،ع يتػقع السجيغ ذلظ الزخر بالفعلل ػولمغ عجميا، ؼيدأؿ عغ التعػيس 

مجني  (169/3) سادة، وىػ ما قزت بو المكاف السجيغ عشج التعاقج كاف سضتػقع الزخر فيكاف 
 .عخاقي
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 السصمب الثالث
 الخكغ الثالث: العبلقة الدببية

ة الدببية أوال ، ثع  األسباب والحاالت التي تشقصع بيا العبلقة الدببية، وتعفي قنتعخؼ عمى معشى العبل
 السدؤوؿ مغ التعػيس، وذلظ في فقختضغ، كسا يأتي: 

 .أوال: ماـية العبلقة الدببية
 انقصاع العبلقة الدببية.ثانيا : 

 
 : ية العبلقة الدببيةالأوال: م

السخل وجػب اف يكػف الزخر الحؼ لحق الستزخر ناشئا  عغ خصأ السجيغ العبلقة الدببية، عشي ت
، وكاف الزخر البلحق بالستعاقج ناجسا  عغ انقصعت عبلقة الدببية ىحه إذافبتشفضح التدامو العقجؼ، 

 . تقـػ مدؤولية السجيغ التعاقجيةفبل تشفضح التدامو العقجؼ،سبب آخخ غضخ امتشاعو عغ 
 

 :ثانيًا: انقصاع العبلقة الدببية
، ودث الفجائي، خصأ الجائغ نفداالقاىخة، الح ةالقػ ىي  أربعة صػرػاحجة مغ العبلقة الدببية بتشقصع 

 ،الستعاقجيغ يج في حرػلوحج  يكػف ألوال ،كل حجث يدبب الزخرتعشي القاىخة:  ةالقػ ، و ضخخصأ الغو 
عجـ قابمضتو لمجفع مغ قبميا و  ،بعجـ قابمضتة لمتػقع مغ قبل الستعاقجيغ عشج التعاقج-ىحا الحجث–تسضد وي

  .. إلخ..ات، االعساؿ العدكخية، البخاكضغالؽيزان ،بو الحخ مثل  ،ثارهآقع بحضث يتجاوزاف و عشجما 
حػؿ دوف تشفضح وي ،مغ الستعاقجيغ ؼيوحج الحؼ ال يج أل غ دث الصار االح يػف دث الفجائي:االحأما 

 ..الخ. .حادث ترادـأو كعصل الديارة العقجؼ، السجيغ اللتدامو 
نفدو الحؼ يجعي تزخره مغ عجـ تشفضح الستعاقج معو الفعل الرادر عغ الجائغ  خصأ الجائغ: فيػأما 

دأؿ السجيغ عغ يُ  يذ مغ العجؿ أفْ الي لالتوب ،حػؿ دوف تشفضح السجيغ اللتدامووياللتدامو العقجؼ، 
  .ؼيو ػلجائغ عغ خصأ تدبب ىاتعػيس 
 والالجائغ ىػ ميذ ف يغ،قجاعستجشبي عغ الأخصأ الغضخ: الخصأ الرادر عغ شخز ثالث ويقرج ب

وإنسا أعصى  ،عغ التعػيس نتيجة خصأ لع يرجر عشو ةال يدأؿ السجيغ في ىحه الحالوبالتالي  ،السجيغ
مثاؿ ذلظ في حالة سائق الخط ، و سبب الزخرالحؼ الخجػع بالتعػيس عمى الغضخ حق لمجائغ  القانػف 

بالتعػيس وفق احكاـ عميو مخجػع ليذتخط غح  كمضتيع،الحؼ تخمف عغ نقل شمبة كمية القانػف الى 
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 ع  يشقلمف تأخخ إذاف ،جشبيأ عغ سبب ال ػخصأه ىعغ  السدؤولية التعاقجية اف يكػف الزخر ناجسا  
كحلظ ال يدأؿ لػ و  ال يدأؿ عشيا، فيحه قػة قاىخة ،الصمبة بدبب قصع الصخؽ مغ قبل الجيات األمشية

دبب عجـ ب و، أحادث فجائي نتيجةديارة أخخػ باصصجاميا  وأ ،دبب تعصل سيارتوبكاف تأخخه 
 أ الجائغفيحا خص ،جـ جاىديتيع لمحىاب الى الكميةوعفي السػعج الستفق عميو، نفديع أحزػر الصمبة 

شمب مغ سائق الخط عجـ و ، سيارة عمى نقميع واصجقائيع مسغ لجيأحج دبب اتفاؽ ب وأ نفدو،
  األجشبي عغ عقج الشقل. فيحا خصأ الغضخ ،الحزػر ثع تخمف الرجيق عغ نقميع

عبء اثبات الدبب األجشبي الحؼ يقصع العبلقة الدببية بضغ الخصأ والزخر يقع عمى عاتق الجائغ و 
 (168استشادا  ألحكاـ السادة ) يجعيو استشادا  لمقاعجة العامة في االثبات )البضشة عمى مغ ادعى(الحؼ 

 .مجني عخاقي
 السصمب الخابع

 حكام السدؤولية العقجيةأتعجيل 
ز ثع جا فقجليدت مغ الشطاـ،  التاليوب ،مغ العبلقات الخاصة بضغ االفخاد ة جدء  ينلسا كانت العقػد السج

ذلظ أف  الستعاقجيغ قاما  ،التذجيج وأبالتخؽيف  ،حكاـ ىحه السدؤوليةألمستعاقجيغ االتفاؽ عمى تعجيل 
 حق االنفاؽ عمى تعجيلبإنذاء االلتداـ بإرادتيسا واتفاقيسا مغ العجـ، ؼيكػف مغ باب األولى مشحيسا 

، ونخػ تعجيل أحكاـ السدؤولية ةالعام في حجود الشطاـ العاـ واآلداب أحكاميا، شخط أْف يكػف التعجيل
 التعاقجية في فقختضغ، كسا يأتي:

 .مغ السدؤولية العقجيةواإلعفاءوال : االتفاؽ عمى التخؽيف أ
 .ثانيا : االتفاؽ عمى التذجيج مغ السدؤولية العقجية

 
 مغ السدؤولية العقجية:  واإلعفاء واًل: االتفاق عمى التخفيفأ

عغ عجـ تشفضح الشاشئة العقجية  ومدؤولضتاإلعفاء مغ اقي لمسجيغ اف يذتخط يجضد القانػف السجني العخ 
 ما ،التابعضغ لو معو العاممضغأحج عغ  ا  صادر  ـأ ،عشو ا  صادر  خصأ  كاف الدبب أسػاء  العقجؼ، التدامو

السدؤولية مغ  لع يختكب غذا  أو خصئا  ميشيا  جديسا ، إذ ال يجضد القانػف االتفاؽ عمى إعفاء الستعاقج
( 259، استشادا  ألحكاـ السادة )قخيب مغ العسج ػىالحؼ  ،الجديع ئوخصأو  والعقجية الشاشئة عغ غذ

تمحق بالسدؤولية التقرضخية التي  ،في حالة الغر والخصأ الجديع العقجية الف السدؤولية ؛مجني عخاقي
 ال يجػز االتفاؽ عمى االعفاء مشيا ألنيا مغ الشطاـ العاـ.
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اشتخاط البائع عجـ ضساف  صحة ،االتفاؽ عمى تخؽيف السدؤولية الشاشئة عغ العقججػاز  ةثممومغ أ
التي تكتذف في السبيع صل ضساف البائع لمعضػب الخؽية باأل ػجبف القانػف يأمع  ،العضب الخفي

 ،( مجني عخاقي567استشادا  ألحكاـ السادة )في السبيع خبلؿ مجة ستة أشيخ مغ يػـ اكتذاؼ العضب 
قانػنيا  أو السبيع ماديا  في ستحقاؽ التعخض واالسقاط التدامو بزساف إ وأجػاز اشتخاط البائع انقاص و 

( مجني 556/1)استشادا  ألحكاـ السادة  ،خصأ جديعأو ما داـ غضخ مختكب لغر  ،مغ قبل الغضخ
 وإذا ،ستحقاؽثع اشتخاط االعفاء مغ ضساف اال ،ج إخفاء حق السدتحقسّ النو ال يجػز لو تع ؛عخاقي

عساؿ نطخية انتقاص إ يسضل الى القزاء البيع، فإف  عقج في السعفي مغ الزساف ورد مثل ىحا الذخط 
استشادا  ألحكاـ السادة يحا  نافحا  العقج صحإبقاء و  ،بصبلف الذخط السخالف لمشطاـ العاـؼيقخر  ،العقج

العضب ثع اشتخاط عجـ ضساف العضػب ج إخفاء ستساما  مثل عجـ جػاز تع ،( مجني عخاقي556/2)
 رح العقج.ويوحجه فضمغػا الذخط  ،الخؽية

 
 ثانيًا: االتفاق عمى التذجيج مغ السدؤولية العقجية: 

 مشح ،التخؽيف مشيا وأمغ السدؤولية العقجية  ئوعفاإ لسجيغ حق اشتخاط ا ،القانػف السجني مشحمثمسا 
 السجيغ جعلجػاز االتفاؽ عمى مثل  ،عمى السجيغىحه السدؤولية التذجيج في لجائغ حق اشتخاط ا

الدبب األجشبي الحؼ ال يج لو ؼيو حتى عغ الزخر الشاجع جخاء  وأمدؤوال  حتى عغ الخصأ التافو، 
كػف مػقف السجيغ في ىحه الحالة مػقف السؤمغ يؼ ،( مجني عخاقي259/1)استشادا  ألحكاـ السادة 
ذتخط عميو اف وي ناقل مختز،قمو الى كمية القانػف مغ قبل اتفق شالب عمى ن لرالح الجائغ، كسا لػ

 أوفي الديارة، يكػف مدؤوال  عغ التعػيس حتى في حالة الزخر الشاجع عغ الدبب األجشبي كعصل 
 .(1)..الخ.لدبب ال دخل لو ؼيو قصع الصخيقعشج 

 

 

 

 

 

                                                           
 يعخؼ الفقو اإلسبلمي مثل ىحه االشتخاشات عمى نصاؽ واسع. ((1
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 الفرل الثالث
 هؤ انقزاأو  انحبلل العقج

استشادا  و يجب تشفضح مزسػن ،يربح نافحا  الزما   ،صحيحا  كامل األركافأف العقج عشجما يشذأ  األصل
فضشقزي بالصخيق الصبيعي لو، وىػ وفاء االلتدامات العقجية  مجني عخاقي (146/1ألحكاـ السادة )

يحرل عسميا  أف تصخأ أمػر تؤدؼ إلى زواؿ العقج الشاشئة عشو، بحدغ نية وشبقا  لسا اشتسل عميو، لكغ 
وىي ال تكػف إال في  ،ضحه وىحه إذا أحجثت أثخىا مغ لحطة إبخاـ العقج تدسى )فدخا ( لمعقجقبل تشف

عغ السجة فح مشو بقاء ما نُ  ، معثخ العقج لمسدتقبل فقطأأما إذا أدت إلى زواؿ ، العقػد فػرية التشفضح
 ج.التشفضح سسضت )إنياء ( أو )إلغاء ( لمعق صحيحَا كسا في العقػد السدتسخة ةدابقال

)إلغاء العقج باإلدارة ػويقخر القانػف حق كبل التعاقجيغ في إنياء الخابصة العقجية عغ شخؽ ما يعخؼ ب
السشفخدة( كسا في عقػد: الػكالة، الػديعة، العارية، وىي العقػد التي يسكغ ألؼ مغ الستعاقجيغ أف 

كسا يقخر القانػف ألحج  ،(يدتقل بفدخيا بإرادتو السشفخة وتدسى )العقػد غضخ البلزمة مغ الجانبضغ
حق االستقبلؿ بإنياء الخابصة العقجية في الحاالت التي يكػف فضيا ليحا العاقج  ،العاقجيغ فقط، ال لكمضيسا

 ، كسا يأتي:فخعضغفي  ذلظصضل اونخػ تف، الخيار، والخيارات كثضخة ومتشػعة
 الفخع األوؿ: فدخ العقج.
 الفخع الثاني: إقالة العقج.

 الفخع األول
 فدخ العقج 

لع يػِؼ  إذا)في العقػد السمدمة لمجانبضغ،  عمى إنو: القانػف السجني العخاقيمغ ( 177تشز السادة )
الستعاقجيغ بسا وجب عميو بالعقج، جاز لمعاقج اآلخخ، بعج األعحار، أف يصمب الفدخ مع التعػيس أحج 

ىا العقج السمـد لمجانبضغ، ؤ ف ىشاؾ ارتباشا  في االلتدامات التي يشذأ يعشا يم، إف كاف لو مقتزى(
الصخفضغ التدامِو بسػجب العقج، ال يجبخ العاقج اآلخخ عمى أحج لع ُيشّفح  إذاومقتزى ىحا االرتباط  إنو 

أف تشفضح التدامو السقابل، بل يدتصيع ىحا الستعاقج، أف يصمب التشفضح العضشي إف كاف مسكشا ، ويدتصيع 
 والتحمل مغ االلتدامات التي يشذئيا. ،يصمب فدخ العقج

 شطخية العامةالوجو بضغ أوجو تصػر  ،ىحا االرتباط بضغ االلتدامات الستقابمة في العقػد السمدمة لمجانبضغ
كاف يعمل  ف القانػف الفخندي،أفكخة االرتباط ىحه، كسا  االلتدامات، إذ لع تكغ القػانضغ القجيسة تقخ   في
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مغ  بػجػد )شخط فاسخ ضسشي( في العقج السمـد لجانبضغ، مفاده إعصاء الحق لكلٍ  االرتباط بجاية   ىحا
 اآلخخ عغ تشفضح التدامو.الصخؼ شمب فدخ العقج متى أحجع في الستعاقجيغ 

الدبب بسعشاه  استشادا  لشطخية ،إلى تأسيذ فكخة االرتباط ىحه ،فكاف يحىب أوؿ األمخ، أما الفقو الحجيث
جمو أيمغي الدبب الحؼ مغ  ،العاقجيغ عغ تشفضح التداموأحج السشصق يفخض أف امتشاع  ف  أل ؛التقمضجؼ

 وبالتالي حق لو شمب الفدخ. ارتبط الستعاقج اآلخخ معو بالعقج،
عشرخ  ػى ،وربسا أفزل ما قضل حجيثا  برجد األساس القانػني لمفدخ في العقػد السمدمة لمجانبضغ

الستعاقجيغ عغ تشفضح التدامو  حجأإذ إف العجالة تحتع عشج امتشاع  الرتباط( بضغ االلتدامات الستقابمة،)ا
 العقجؼ، عجـ إجبار الستعاقج اآلخخ عمى تشفضح التدامو، تحؿيقا  لمعجالة.

 وبػية اإلحاشة بأحكاـ الفدخ وأنػاعو وشخوشو، نقدع ىحا الفخع عمى مبحثضغ، عمى الشحػ اآلتي:
 .شخوط فدخ العقج: بحث األوؿالس

                                        .أنػاع الفدخ :السبحث الثاني
 السبحث األول

 شخوط فدخ العقج
 يذتخط لصمب فدخ العقج، تػافخ ثبلثة شخوط مجتسعة، وىي:

 .أف يكػف العقج السصمػب فدخِو ممدما  لجانبضغ: 1
 .التداموعجـ ؾياـ أحج الستعاقجيغ بتشفضح : 2
 .استعجاد شالب الفدخ تشفضح التدامِو مع ُقجرتِو عمى إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو: 3

 ونخػ تفرضل كل شخط مغ ىحه الثبلثة عمى الشحػ اآلتي:
 

 الذخط األول: أن يكػن العقج السصمػب فدخِو ممدمًا لجانبضغ:
ي ى ،د فقطػ ف مثل ىحا العقأل ؛لمجانبضغ ةسمدممغ العقػد ال، أف يكػف العقج فدخإلمكاف شمب  ،يجب

التي و  (،االرتباط بضغ االلتدامات)فكخة  اا يختب التدامات متقابمة في ذمة الصخفضغ، وبالتالي تتحقق فضيم
 تبخر شمب الفدخ لمعاقج الحؼ أخل الصخؼ اآلخخ يشفح التدامو تجاىو.

وذلظ ؛ مثل عقج الكفالةحج الجانب و عجـ إمكاف ترػر شمب فدخ العقج السمـد ب يسكغ الجـدمغ ىشا 
السمدمة لجانب واحج، د ػ التي تبخر شمب فدخ العقػد السمدمة لجانبضغ في العق ،كخة االرتباطفالنعجاـ 

بل مرمحتو  الجائغ شمب الفدخ،فيحه األخضخة فضيا شخؼ دائغ وشخؼ مجيغ، فقط، وليذ مغ مرمحة 
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 ؼخ صكسا يدتصيع إنياء التداـ ذلظ ال ،تشفضح التدامودتصيع إجبار السجيغ عمى ي ػاذ العقج، وىففي إن
بالشطخ لعجـ وجػد التداـ  ؛اآلخخ ال يدتصيع شمب فدخ العقج ما الصخؼ السجيغ فيػ.. أبإرادتو السشفخدة.

 يبخر لو شمب الفدخ.و  ،عمى عاتق الصخؼ اآلخخ في العقج يخل بتشفضحه
ب الفدخ ألف  الكفالة مقخرة لسرمحتو، ومرمحتو مغ شم مرمحة لمجائغ )السكفػؿ( ال ففي عقج الكفالة،

مع بقائيا وإنفاذىا، ولو إجبار السجيغ )الكفضل( عمى تشفضح التدامو بسػجب عقج الكفالة، كسا يدتصيع 
والكفضل ال يدتصيع شمب فدخ الكفالة  و مغ الكفالة،ئبإبخا السشفخدة إنياء التداـ )الكفضل(بإرادتو السكفػؿ 

 .كحاوىبخر شمب الفدخ، يخ ممـد تجاىو بذيء يسكشو االحتجاج بإخبللو بو حتى ماداـ السكفػؿ غض
 

 الستعاقجيغ بتشفضح التدامو:أحج الذخط الثاني: عجم قيام 
السبخر لصمب الفدخ  ذلظ ىػ ف  أل ؛شخفي العقج بتشفضح التداموأحج يذتخط لقبػؿ شمب الفدخ، عجـ ؾياـ 

عمى أساس كػف فكخة )االرتباط( في  يقخر القاضي فدخ العقج وحل الخابصة العقجية، استشادا  لوالحؼ 
تشفضح ما وجب عميو بسػجب بإبقاء الستعاقج ممدما   أبىت العقػد السمدمة لمجانبضغ، عقػد السعاوضة أو

 تشفضح التدامو.بعجـ ؾياـ الصخؼ اآلخخ  عمى الخغع مغ ،العقج
ىػ الحؼ يعػد ومغ نافمة القػؿ، اإلشارة إلى أف  عجـ تشفضح الستعاقج اللتدامو، والحؼ يبخر شمب الفدخ، 

إلى خصئو ال إلى سبب أجشبي، إذ اف  عجـ تشفضح السجيغ التدامو بدبب أجشبي يجعل العقج في حالة 
  )انفداخ( بحكع القانػف، دوف مدؤولية عمى أؼٍّ مغ شخؼيو. 

 
 عميو: تث: استعجاد شالب الفدخ تشفضح التدامِو مع ُقجرتِو عمى إعادة الحال إلى ما كانالذخط الثال

يجب أف يكػف شالب الفدخ مدتعجا  لتشفضح التدامو مغ جانبو ىػ، لمُحكع بالفدخ، وليذ مجخد عجـ ؾياـ 
 ذلظ أف الستعاقج شالب الفدخ يجب أف يكػف قج نفح   ؛باالمتشاع عغ تشفضح التداموالُستعاقج اآلخخ 

غخيسو أؼ أنو امتشع عغ التشفضح المتشاع  واال سضجفع اآلخخ بعجـ تشفضح شالب الفدخ اللتدامو، ،التدامو
 عغ ذلظ.

غ جانب آخخ، يذتخط أف يكػف شالب الفدخ قادرا  عمى إعادة الحاؿ إلى ما كانت ومىحا مغ جانب، 
فاف كاف شالب الفدخ قج استمع شضئا  بسػجب  ختب عمى الفدخ،تاألثخ القانػني الس وىػعميو قبل العقج، 

شمبو إلى جب السحكسة دتلع ت ،العقج وجب أف يكػف قادرا  عمى إعادتو، فاف لع يكغ قادرا  عمى ذلظ
 فأ أو ه عشج شمب الفدخ،الذيء قج ىمظ في يجه، إذ لغ يكػف بإمكانو رد   لػ كافكسا العقج، فدخ 
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تشفضح االلتدامات البيع الثاني يقتزي  ألف   ع يدتمسو السذتخؼ الججيج،ل ػالذيء قج بيع إلى آخخ ول
سو، الف القاعجة في ىحا سم   فْ إ شمب استخداد السبيعأو فبل يسكشو الخجػع عغ البيع الثاني  السختبة عميو،

 .(عميو التعػيس امتشع ـ بالزسافأف مغ التد )الباب 
 السبحث الثاني
 أنػاع الفدخ

 فدخى مع االتفاؽا ، لكغ يجػز لمستعاقجيغ فدخويدسى بحكع القزاء العقج أْف يكػف فدخ األصل في 
العقج مغ تمقاء نفدو بحكع القانػف عشجما يربح  فدخ القانػف  ، كسا يقخرالتفاسخالعقج وىػ ما يدسى ب

ا ، ونخػ كل انفداختشفضح االلتداـ مدتحيبل  بدبب ال يج ألحج مغ الستعاقجيغ ؼيو، ويدسى الفدخ عشجئح 
 واحج مغ األنػاع الثبلثة في مصمب مدتقل، عمى الشحػ اآلتي:

 .الفدخ بحكع القزاء )الفدخ( :السصمب األوؿ
 .االتفاقي )التفاسخ( الفدخ: السصمب الثاني
 .الفدخ القانػني )االنفداخ(: السصمب الثالث

 ألولالسصمب ا
 الفدخ بحكع القزاء )الفدخ(

ات وتشيي الخرػمات بسػجب أحكاـ مكتدبة عدا شالجية السحايجة التي تفرل في ال لسا كاف القزاء ىػ
مع بحكع قزائي، بعج أف يمجأ إليو الستعاقج شالبا  ذلظ،  األصل في الفدخ أف يتع   ف  إف ،درجة البتات

شمب مغ الستعاقج السستشع عغ تشفضح التدامو  إذاإال  ، يسكشو شمب الفدخ أماـ القزاءالاإلشارة إلى أنو 
 إلى أنو إف لع يشفح التدامو فانو سضمجأ إلى القزاء لصمب الفدخ.بذكل رسسي  ويبشي، و التشفضحالؿياـ ب

لجػاز شمب الفدخ بػاسصة القزاء  أشتخطلكشو  و،بيتشالقانػف السجني العخاقي شخيقة بعضشيا لمولع يحجد 
عمى إف األعحار يكػف بػاسصة إنحار  الػاقعي في سػح القزاء استقخ التعاملقج و  ،)أعحار الستعاقج(

السكاني  الستعاقج غضخ السشفح اللتدامو عغ شخيق كاتب عجؿ السشصقة التي يقع في حجود اختراصيا
 ؛ء، واألعحار بصخيق اإلنحار الخسسي أيدخ في اإلثبات أماـ القزاالستعاقجذلظ عسل أو محل إقامة 

 ألنو يعج الفاصل الدمشي لمػقت الحؼ يعج ؼيو الستعاقج مستشعا  فعبل  عغ تشفضح التدامو.
تشع عشو الستعاقج وشمب تشفضح االلتداـ الحؼ أم ،ويجب مبلحطة أف شالب الفدخ يسكشو العجوؿ عغ ذلظ

 أقاـ إذال صجور الحكع بالفدخ، والعكذ صحيح أيزا ، فقبجبخا ، شخط أف يكػف ذلظ  ػاآلخخ ول
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غ شمب التشفضح إلى شمب الفدخ عمكشو العجوؿ أ ،التدامواآلخخ الجعػػ شالب تشفضح الستعاقج  الستعاقج
 .مجني عخاقي (177/1)استشادا  ألحكاـ السادة 

بالسبادرة إلى  ،ه بفدخ العقججتجشب صجور حكع قزائي ض   ،الستعاقج الحؼ لع يشفح التداموكسا يدتصيع 
تشفضح التدامو قبل صجور قخار الحكع بالفدخ، وفي ىحه الحالة ال يبقى إماـ الجائغ سػػ حق السصالبة 

 أف لحقو ضخر مغ التأخضخ. ،بالتعػيس عغ التأخخ في التشفضح
  في الحكع بالفدخ:الدمصة التقجيخية لمقاضي 

أف السدألة السيسة في ىحا السقاـ، ىي أف القاضي غضخ ممـد بفدخ العقج حتسا  عشج شمب ذلظ، بل 
السجني  القانػف كػف  أجبل  قزائيا  لمتشفضح، الستعاقج السستشع أو الستأخخ في تشفضح التدامو شحكشو ميس

، وفقا  لسا يحقق مرمحة عجمو مغدخ في الحكع بالفلمقاضي سمصة تقجيخية واسعة  العخاؼ قج مشح
 الصخفضغ.

التدامو السجيغ سيء الشية وميسبل  في تشفضح  فكا ػلكسا  ،حكع بوِ  ،تشع القاضي بػجػد مبخر لمفدخقأ إذاف
ف الجدء الحؼ نفحه السجيغ مغ العقج أكثخ أع يقتشع بسبخر شمب الفدخ، والحع ل إذاأما ، ع األعحاررغ

)نطخة السيدخة( السعخوفة في الفقو اإلسبلمي، ػب دسىؼيسكشو مشح السجيغ ما ي ،مغ الجدء غضخ السشفح
أنسا يعػد لطخوؼ خارجة عغ  ،اللتدامو هوأف عجـ تشفضح ،ف السجيغ حدغ الشيةحع أ  ال ػوكحلظ الحاؿ ل

 جخاءكبضخ الجائغ لع يرضبو ضخر  ف  أ أوبالشدبة لسا تع  تشفضحه،  أف ما لع يشفح قمضل األىسية وأ أرادتو،
 .في التشفضح التأخضخ

وليذ لو أف  ، فعمى السجيغ تشفضح التدامو ضسغ تمظ السجة،(نطخة السيدخة)القاضي السجيغ  مشح وإذا
يتجاوزىا، ما لع تبَق الطخوؼ التي بخرت مشحو نطخة السيدخة لمسخة األولى قائسة، فميذ في التذخيع 

 ثالثة.و ثانية  ميدخة العخاقي مانعا  عغ مشحو نطخة
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 السصمب الثاني
 الفدخ االتفاقي )التفاسخ(

العقج يعج )مفدػخا (،  ف  إحجىسا بتشفضح التدامو فألع يقع  إذانو أعمى -سمفا  –يدتصيع الستعاقجاف االتفاؽ 
 لمتجرج عمى أربعة مخاحل:وىحا الفدخ اإلتفاقي قابل 

 مفدػخا .يدتصيع الستعاقجاف االتفاؽ عمى إف العقج يعج إذ : 1
 وقج يديجاف قػة الذخط االتفاقي باالتفاؽ عمى أف العقج يعج مفدػخا  مغ تمقاء نفدو.: 2
العقج يعج مفدػخا  مغ تمقاء نفدو دوف حاجة إلى حكع  ف  أباالتفاؽ عمى أكثخ ديجاف قػة الذخط ي وأ: 3

 قزائي.
ف العقج يعج مفدػخا  مغ تمقاء نفدو دوف أعمى باالتفاؽ  ية،التفاؾايربلف إلى ذروة القػة قج و : 4

 عحار.إ  أوقزائي الحاجة إلى حكع 
 ونخػ كل  واحجة مغ حاالت االتفاؽ، بذيء مغ التفرضل، عمى الشحػ اآلتي:

 االتفاق عمى أن يكػن العقج )مفدػخًا(:-1
تأكضج عمى القاعجة  ال  إ لع يقجـ السجيغ بتشفضح التدامو، ما ىػ إذاالعقج مفدػخا   ىحا االتفاؽ عمى عجِّ 

بتػجيو اإلنحار إلى عغ األعحار الستعاقج شي غعجـ التشفضح، لكغ ىحا الذخط ال يفي فدخ العقج لالعامة 
مب ديكػف ىحا الذخط ال ي غ أفْ عالقزاء، فزبل   أماـأقامو الجعػػ لصمب الفدخ   عغوالخرسو، 

عمسا  أف الحكع  السجيغ نطخة السيدخة، حومشسمصة القاضي التقجيخية، الحؼ يدتصيع رفس الحكع بالفدخ 
 .ال كاشفا  و يعج مشذأ ل ،بالفدخالقزائي 

 :و)تمقاء نفدو( االتفاق عمى أن يكػن العقج )مفدػخًا(-2
عحار، لكشو فقط يدمب القاضي سمصتو التقجيخية في إلعغ اوالػ ال عغ رفع الجعػ  ،ىحا الذخطشي غال ي

، شمب الجائغ إذا لكغعشج وجػد ىحا الذخط سػػ الحكع بالفدخ، الحكع بالفدخ، إذ ال يسمظ القاضي 
وقج شبق  أجابو القاضي لحلظ، مغ الفدخ، التشفضح بجال   ،أثشاء نطخ الجعػػ وقبل صجور الحكع بالفدخ

مسا  إف الحكع ، عالقانػف السجنيمغ  (582) السذخع العخاقي ىحا الحكع عسميا  في عقج البيع في السادة
 مشذئ ال كاشف.بالفدخ ىشا 

 )دون حكع قزائي(: )مغ تمقاء نفدو( االتفاق عمى إن يكػن العقج)مفدػخًا(-3
 حاجة إلقامة الجعػػ بصمب الفدخ والحرػؿ بلف اخل بتشفضح التدامو، إذاوىحا الذخط مفاده إف السجيغ 

الة أقامة الجائغ إذ يمـد في ىحه الح نازع السجيغ زاعسا  انو نفح التدامو، إذاعمى حكع مشذئ بو، إال 
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لجعػػ إلثبات عجـ تشفضح السجيغ التدامو، ويقترخ حكع القزاء ىشا عمى مجخد ؾياـ تقخيخ السجيغ ا
حكع مقخر  ػوى وجج القاضي أف السجيغ لع يشفح التدامو حكع بفدخ العقج، إذاف بتشفضح التدامو مغ عجمو،

 لو. ئا  لمفدخ ال مشذ أؼ كاشف
 إذاف أعحار السجيغ، و،تصبيقو عساؿ الذخط إذ يجب عمى الجائغ إل )األعحار(،شي فقط عغ غي وىحا الذخط

لظ ال لكغ ذ انفدخ العقج تمقائيا ، ،اعحر الجائغ السجيغ ولع يقع ىحا األخضخ بتشفضح التدامو بعج األعحار
مى ضغ شمب إجبار السجيغ عوببل يبقى لو الخيار بضغ شمب فدخ العقج  ،مب التشفضحشيسشع الجائغ مغ 

 التشفضح.
 )أعحار(: وال )دون حكع قزائي( )مغ تمقاء نفدو( االتفاق عمى أن يكػن العقج )مفدػخًا(-4

عفي الجائغ مغ ي ػيسكغ الػصػؿ إليو بضغ الستعاقجيغ بذأف الفدخ، وى اتفاؽوىحا الذخط أقرى 
قامة إخ الجائغ إلى زصلكغ قج ي قامة الجعػػ أماـ القزاء لمحرػؿ عمى حكع بالفدخ،إومغ  ،عحاراإل

فأف  ،شخوط الفدخ تػافخيشا يقترخ الحكع عمى مجخد التحقق مغ ألؼ سبب، فالجعػػ لصمب الفدخ 
 ،ؼيحكع القاضي ببقاء العقج ،أثبت السجيغ تشفضح التدامو وإذا ىا حكع القاضي بالفدخ،تػافخ أثبت الجائغ 

كاف الجائغ تحت رحسة  ال  إو  ولكغ ىحا الذخط ال يسشع الجائغ مغ شمب التشفضح بجال  مغ شمب الفدخ،
ا ال م ػاالمتشاع عغ تشفضح التدامو فضشفدخ العقج، وىمجخد  ف أراد فدخ العقج،إالسجيغ، الحؼ يسكشو 
  عجال .واليسكغ قبػلو ال مشصقا  

 السصمب الثالث
 )االنفداخ(الفدخ القانػني 

انقزى  استحاؿ عمى السجيغ تشفضح التدامو لدبب أجشبي ال يج لو ؼيو، إذايقخر القانػف السجني انو 
حاجة إلى المجػء لمقزاء الستحراؿ حكع بالفدخ،  ما مغ غضخ االلتداـ وانفدخ العقج بحكع القانػف،

وال يمـد الستعاقج غضخ  ،مومغ عج حرل الشداع بذأف كػف الستحالة راجعة إلى سبب أجشبي إذاالميع 
وغشي عغ البياف  ،؛ لعجـ صجور خصأ مشو يػجب السدؤوليةسشفح اللتدامو في ىحه الحالة بالتعػيسال

العقج تأكج ولـد السجيغ غضخ السػفي بالتدامو  ف  إف تحققت بدبب خصػأ السجيغ، إذاالقػؿ إف االستحالة 
 تعػيس الجائغ.

إستحاؿ عمى السجيغ تشفضح االلتداـ لدبب أجشبي فسغ مغ  إذامفاده:  ؤاؿ في غاية األىسية،سوىشا يثار 
 الستعاقجيغ يتحسل تبعة االستحالة؟
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 الستعاقجيغ تشفضح التدامو لدبب أجشبي ال يج لو ؼيو،أحج استحاؿ عمى  إذاىػ أنو  ػاب باخترار،جوال
لكغ القػؿ ببقاء الستعاقج اآلخخ ممدما   ذمتو تجاه الستعاقج اآلخخ، ءخر القانػف انقزاء التدامو وابخاؼيق

ل التداـ حالستحالة، ألنو دائغ بساتبعة اليبلؾ و  ػيشصػؼ عمى معشى تحسضمو ى تشفضح التدامو،بوحجه 
ف التداـ الستعاقج أالقػؿ ب ف  إكسا  ج اآلخخ الحؼ انقزى التدامو بحكع القانػف لمدبب األجشبي،قاعالست

عمى معشى تحسضل الستعاقج الحؼ استحاؿ عميو تشفضح االلتداـ تبعة  يشصػؼ ايزا  يشقزي  اآلخخ ىػ
 وفق القاعجتضغ اآلتضتضغ:اليبلؾ تبعة  اليبلؾ واالستحالة، لحلظ يكػف تحسل

تبعة االستحالة  في عقػد السعاوضة، يتحسل الستعاقج الحؼ استحاؿ عميو تشفضح التدامو القاعجة األولى:
البزاعة التي التـد  تدميع شيء، مثل استحالة نقل ـأو ؾياما  بعسل كاف محل التدامواليبلؾ، سػاء أ

بأف يدقط  ،تبعة اليبلؾ ػتحسل ىضف و،عرشالحؼ التـد الرانع ب واستحالة صشع الذيءيا، الشاقل بشقم
 نقل ممكيةأو  ،معضغ االلتداـ تدميع شيء لػ كافوكحالظ  نفح التدامو، ػعشو األجخ الحؼ كاف يدتحقو ل

مثل ىبلؾ السبيع في يج البائع فأنو  الحؼ يتحسل تبعة اليبلؾ، فيػ ،واستحاؿ عميو ذلظ ليبلكو شيء،
 وال يدتحق الثسغ تجاه السذتخؼ. ،ييمظ عميو

 خ، تقرضوالمشو  تى ىمظ الذيء في يجه دوف تعجٍ مال يتحسل الستعاقج تبعة اليبلؾ  القاعجة الثانية:
مثل يج  األمانة ىي يج الحائد نيابة عغ السالظ ال بشية التسمظ،ج وي وكانت يجه عمى الذيء يج أمانة،

ىمظ الذيء في يج  إذاف السدتعضخ عمى العارية،ويج  ،ج الػديع عمى الػديعةوي ،السدتأجخ عمى السأجػر
ل ييمظ الذيء عمى مالكو، بعكذ ب ،لع يتحسل تبعة ذلظ اليبلؾ ،وال تقرضخ حجىع دوف تعٍج مشوأ

 يج ضساف، عمى الذيء فتكػف يجه ػز الذيء بشية تسمكو دوف وجو حق،حلحؼ ياوىػ  ،ب الذيءصغا
، ومغ دوف تعٍج مشو أو تقرضخ، وال يدتصيع إعفاءه مغ تبعة مظ قزاء  وقجرا  ى ػول ويتحسل تبعة ىبلك

اليبلؾ لػ تحرع بالقزاء والقجر؛ ألف  الجػاب حضشحاؾ يكػف بأنو حـخ مالكو مشو، ولػ تخكو لسالكو ييمظ 
 .قزاء  وقجرا  في يجه، لكاف أُعفي مغ التبعة
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 السبحث الثالث
 آثار فدخ العقج

األثخ األساس الحؼ يتختب عمى فدخ العقج، سػاء أكاف الفدخ قانػنيا  أـ قزائيا  أـ اتفاؾيا ، أو كاف 
ه كأف لع الفدخ ناتجا  عغ نقس العقج السػقػؼ، ىػ: زواؿ حكع العقج بأثخ رجعي إلى يػـ إبخامو،  وعجِّ
 يكغ، مع وجػب الخجػع ؼيسا تع  تشفضحه مغ العقج، مع ردِّ ما ُؾبس بسػجب العقج قبل فدخو.

وآثار فدخ العقج ال تقترخ عمى الستعاديغ فحدب، بل تستج، في أحػاؿ معضشة، إلى غضخىسا، وىػ ما 
 نخاه في فقختضغ، كسا يأتي:

 .: أثخ فدخ العقج ؼيسا بضغ الستعاقجيغ1
 .ثخ فدخ العقج بالشدبة لغضخ الستعاقجيغأ: 2

 
 : أثخ فدخ العقج فيسا بضغ الستعاقجيغ:1

إف  أىع  أثخ يتختب عمى الفدخ ؼيسا بضغ الستعاقجيغ، ىػ )الخجػع إلى ما كانا عميو قبل التعياقج(، بسعشى 
مشيسا شضئا  بسػجب رد  الستعاقجيغ إلى الخالة التي كانا عمضيا قبل إبخاـ العقج، بحضث يخد  مغ ؾبس 

العقج إلى صاحبو، والحؼ لع يشفح التدامو مشيسا، ال يجبخ عمى تشفضحه، فإذا استمع السذتخؼ السبيع، 
 وؾبس البائع الثسغ، ثع  فدخ العقج، وجب عمى كل مشيسا رَد ما استمسو.

 ردُّ القابس سيء الشية ما استمسو مغ ثسار:أ: 
ثسارا ، ما يثضخ التداؤؿ عغ مرضخ ىحه الثسار عقب فدخ العقج، مثل مشدؿ وقج يكػف السبيع مس ا ُيشتج 

أجخ ه السذتخؼ لمغضخ، فسا مرضخ بجالت اإليجار بعج فدخ العقج؟ ومثل شخاء حضػانات مشتجة، ما 
مرضخ الػالدات عقب فدخ عقج شخاء األميات مثبل ؟ أو شخاء بدتاف تسػر أو حسزيات أو غضخىا، فسا 

الشاتجة عقب فدخ عقج بيع البدتاف، أتبقى لمسذتخؼ، أـ يمتـد بإعادتيا لمبائع مع أصل مرضخ الثسار 
 السبيع؟

رضخ الثسار بضغ القابس بالشدبة لسيفخؽ القانػف السجني العخاقي والجػاب عغ ذلظ يتمخز بالقػؿ أف    
ـد قانػنا  بخد الثسار نو يؿبس شضئا  غضخ مدتحق لُو، وىحا ُممشج الؿبس أع سيء الشية: وىػ الحؼ يعمع

ال والدوائج والسشتجات التي استػفاىا خبلؿ مجة حيازتو لمسبيع، وبضغ القابس حدغ الشية: وىػ الحؼ 
يؿبس شضئا  غضخ مدتحق لُو، وىحا يتسمظ ما يؿبزُو مغ الدوائج وما يدتػؼيو إنسا عشج الؿبس انُو يعمع 

 مجني عخاقي.      (1165استشادا  ألحكاـ السادة )مغ مشافع مجة حيازتِو 
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 لدام الستعاقج الستدبب بالفدخ بالتعػيس:إب: 
 ،فزبل  عغ الفدخ بإلدامِو، حج الستعاقجيغ حكستأفإذا حكست السحكسة بفدخ العقج بدبب خصأ 

التدامو بسػجب العقج، وقج ، وعجـ تشفضحه بالتعػيس عغ الزخر الحؼ لحق الستعاقج اآلخخ جخاء الفدخ
 عمى الستعاقج في العقج السفدػخ.رّده يذسل الذيء الحؼ يدتحضل ليستج الحكع بالتعػيس 

ويذسل التعػيس فقختضغ: ؾيسة جبخ الزخر الحؼ لحق الجائغ بدبب فدخ العقج، وؾيسة السراريف التي 
  أنفقيا إلقامة دعػػ الفدخ.

 :قجيغخ العقج بالشدبة لغضخ الستعاثخ فدأ-2
ىػ )زواؿ الحقػؽ التي رتبيا قابس الذيء  ،بالشدبة لغضخ الستعاقجيغالعقج فدخ أثخ يتختب عمى أىع 

يعج كأف لع يكغ قج ممظ السبيع أبجا ، ويدتخد  ،ألف القابس كالسذتخؼ  عمى ىحا الذيء قبل فدخ العقج(؛
ب عمضيا حق انتفاع أو ارتفاؽ، فإف حج أرضا  ورت  أؼ حق ُيقضجُه، فإذا اشتخػ أالبائع السبيع صاؼيا  مغ 

مغ  ة  ، كسا يدتخدىا مغ السذتخؼ األوؿ خاليثافٍ  إذا باعيا السذتخؼ األوؿ لُسذتخٍ  البائع يدتخد األرض
 أؼ حق يكػف قج رتّبُو عمضيا.

 األساس القانػني لدوال الحقػق:
خ، ىػ إف  السذتخؼ بعج واألساس القانػني لدواؿ الحقػؽ التي رتّبيا السذتخؼ عمى السبيع قبل الفد

 ،وبالتالي فإف الترخؼ الحؼ قاـ بو يكػف قج صجر مغ غضخ مالظ ،الفدخ يعج كأنُو لع يسمظ السبيع أبجا  
قاعجة )فاقج الذيء ال ُيعصيو( في الفقو اإلسبلمي،  مزسػف ىػ ىحا فبل يشفح في حق السالظ الحؿيقي، و 
ا يسمظ مغ الحقػؽ إلى جرة اإلنداف عمى نقل أكثخ مس  )عجـ قبقػليع أو كسا يعبخ عشيا ُشّخاح القانػف 

 غضخه(، فإذا زاؿ حق مغ ترخؼ في الذيء، زاؿ تبعا  لحلظ، حق مغ تمّقى ىحا الذيء عشُو.

ىػ إف الذخاء أو الترخؼ مغ غضخ مالظ ليذ سشجا  قانػنيا  يسكغ  ،فاقج الذيء ال يعصيو ف  أومعشى 
وبالتالي فاقج الُسمكية أو  ،ف مغ تمقى مشُو الحق ال يسمكُو أساسا  التسدظ بو مغ ِقَبل السترخؼ إليو، أل

 الحق في الترخؼ ال يسكشُو نقميا لغضخه.
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 فاقج الذيء ال يعصيو(:االستثشاء عمى قاعجة )
في  يدخؼ ترخؼ السذتخؼ عمى الذيء أف   سعشىستثشاءاف، با (يعصيو ال الذيء فاقج)يخد عمى قاعجة 

 :ف االستثشاءاف ىسااحوى ،فدخ العقج بعجحتى  حق مالكو
 إنفاذ عقػد اإلرادة السبخمة بُحدغ نية:-1

بسػجب عقج ثابت التاريخ،  ،عقج مغ عقػد اإلرادة إلى شخز حدغ الشّيةإبخاـ ب ،فإذا ترخؼ الُسذتخؼ 
 )فاقج الذيء الاستثشاء  مغ قاعجة وذلظ ، بفدخ العقج األصمي وال يشفدخ الججيج نافحا ، بقي العقج

 .، قبل فدخ البيعإيجار ثابت التاريخ لسجة محجودةإبخاـ مذتخؼ العقار عقج  ا ىػ الحاؿ فيسك(، يعصيو
 
 الحيازة في السشقػل سشج السمكية:-2

ؾبس السبيع مغ  ،حدغ الشية ثافٍ  إذا كاف السبيع مشقػال  ال عقارا ، وؾبزُو السذتخؼ، ُثع باعُو إلى مذتخٍ 
خؼ الثاني الحؼ األوؿ، لع يدتصع البائع األوؿ استخداد السبيع السشقػؿ مغ السذتدخ البيع السذتخؼ، ثع فُ 

مغ السالظ الحؿيقي، إذ القػؿ بإمكانية استخداد السبيع مشُو ُيدعِدع استقخار  ػ شتخ اشسأف إلى إنُو اُ 
 .مجني عخاقي (1163)استشادا  ألحكاـ السادة األوضاع القانػنية 

 
 التشفضح: دور الفدخ في العقج ُمدتسخ

بحضث يعج  ،العقج الحؼ يعج الدمغ عشرخا  جػىخيا  ؼيوىػ –ت اإلشارةكسا سبق-التشفضحالعقج الُسدتسخ 
مغ الدمغ، ولسا كاف الدمغ الحؼ مّخ ال يعػد، فيحا يعشي عجـ إمكاف إعادة  العقج مشفحا  بقجر ما يسخ  

الُستعاقجيغ إلى الحالة التي كانا عمضيا قبل إبخاـ العقج، وبالتالي إذا فدخ العقج ُمدتسخ التشفضح لع َيُكغ 
الدابقة عمى مسكشا  إحجاث الفدخ أثخُه إال لمسدتقبل فقط، أما األثخ الستختب عمى العقج خبلؿ الُسجة 

 .(إنياء  وصحيحا ، لحلظ يدسى الفدخ ُىشا ) الفدخ فإنُو يبقى قائسا  
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 الفخع الثاني
 إقالة العقج

 تعخيف اإلقالة وشخوشيا: أواًل:
اؿ بضشيسا إلى حإرجاع الو  ،أجاز القانػف السجني العخاقي لمستعاقجيغ االتفاؽ عمى إلغاء العقج الحؼ أبخماه

)عقج احبو، وذلظ بسػجب عقج بضشيسا ىػ كل مشيسا إلى صما استمسُو ورّد  ،التعاقجما كانت عميو قبل 
فخ شخوط الفدخ اتػ  ؼيو الذخوط العامة لمعقج، وىػ فدخ اتفاقي ال ُبج  مغ تػافخالحؼ يجب أف ت ،اإلقالة(

ا  ألحكاـ استشادإعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو بضغ الستعاقجيغ قبل التعاقج  يةمغ خبلؿ إمكان ،ؼيو
 مجني عخاقي.( 182و181تضغ الساد

 ثانيًا: الصبيعة القانػنية لئلقالة:
حاؿ ا  أـ فدخا  إتفاؾيا ، بسعشى في يرح التداؤؿ ىشا عغ الصبيعة القانػنية، ؼيسا إذا كانت عقجا  ججيج

لبائع، فيل بيع مشدؿ لذخز ثع اتفق البائع والسذتخؼ عمى إقالة عقج البيع، وأعضج السشدؿ إلى مالكِو ا
 ىحه اإلقالة عقج ججيج بالبيع، أـ إنيا فدخ اتفاقي لمبيع األوؿ؟؟

 انقدع الفقياء عمى ثبلثة آراء بذأف الصبيعة القانػنية لئلقالة كسا يأتي:
 الخأؼ األوؿ: اإلقالة عقج ججيج.

 الخأؼ الثاني: اإلقالة فدخ اتفاقي. 
وعقج ججيج بالشدبة لمغضخ، وىحا الخأؼ ىػ الحؼ اعتسجه  الخأؼ الثالث: اإلقالة فدخ اتفاقي بضغ الستعاقجيغ

 (.183القانػف السجني العخاقي )ـ
 ويتختب عمى تكضيف اإلقالة بأنيا فدخ بضغ الستعاقجيغ وعقج ججيج لمغضخ نتائج أىسيا:

ثبػت حق الذفعة لمغضخ عشج إقالة العقج متى كاف السبيع عقارا ، فعقج بيع دار إلى أجشبي ولع يصمب -1
 الجار الذفعة، يحق لُو شمبيا عشج اإلقالة باعتبارىا عقجا  ججيجا .

اإلقالة بالشدبة لمغضخ ال يذتخؼ بأثخ رجعي لحلظ تبقى الحقػؽ التي رتبيا السذتخؼ عمى السبيع قبل -2
 اإلقالة، فمػ أجخ السذتخؼ الجار لمغضخ قبل اإلقالة أعضج الجار مثقبل  بعقج اإليجار.
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 الباب الثاني
 السرجر الثاني مغ مرادر االلتدام

 شفخدة اإلرادة الس
 .معشى اإلرادة وأساسيا القانػني: الفرل األوؿ
 .أحكاـ اإلرادة السشفخدة: الفرل الثاني
 .الػعج بجائدة أو بجعل )الجعالة(: الفرل الثالث

 
 الفرل األول

 معشى اإلرادة وأساسيا القانػني
وىي خبلؼ العقج الحؼ يرجر عغ إرادتضغ  صادر مغ جانب واحج،يقرج باإلرادة السفخدة عسل قانػني 

 مغ جانبضغ، واإلرادة السشفخدة تحجث بعس اآلثار القانػنية مثل:
 _كدب الحقػؽ العضشية، كسا في الػصية.

 .كالشدوؿ عغ حق االرتفاؽ أو الخىغ _سقػط الحقػؽ العضشية،
حج الصخفضغ فقط، أو مغ قبل أؼ أ، كسا في الػديعة والعارية والػكالة سػاء مغ قبل _إنياء رابصة عقجية

 مشيسا بإرادتِو السشفخدة.
قجرة اإلرادة السشفخدة عمى مجػ  والسدألة السيسة التي يجب الػقػؼ عشجىا بذأف اإلرادة السشفخدة ىي:

 حق الذخري أو الجيغ أو االلتداـ؟إنذاء ال
 اؿ يقتزي التسضضد بضغ حالتضغ:والجػاب عمى ىحا الدؤ 

الحالة األولى: إمكانية اإلرادة السشفخدة إلنذاء حق لسغ صجرت عشُو، أو إنذائيا التداما  عمى عاتق 
ذمة غضخه بإرادتِو الغضخ؟ وىحا األمخ غضخ مسكغ قانػنا  ألف اإلنداف ال يدتصيع إنذاء حق لشفدُو في 

 .السشفخدة
دة السشفخدة إلنذاء حق شخري لغضخ مغ صجرت عشُو اإلرادة أو إنذاء التداـ اإلرا الحالة الثانية: إمكانية

 في ذمة مغ صجرت عشُو اإلرادة لرالح الغضخ؟ 
 تضغ: الفخندية واأللسانية:الرجد عمى مجرستضغ رئيد إذ انقدست اآلراء بيحا
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ألف االلتداـ الحؼ يشذأ عغ ، رادة السشفخدة ال تشذئ التداما  إف اإل، لسجرسة أو الشطخية الفخنديةا تخػ إذ 
وليذ اإلرادة السشفخدة، ؼيحضغ  عقج(العسل أو ترخؼ قانػني مرجرُه في الحؿيقة تػافق اإلرادتضغ أؼ )

ف اإلرادة السشفخدة تشذئ التداما  في ذمة صاحبيا، وإف إألػ القػؿ بأ السجرسة أو الشطخية األلسانية تتجو
رادة مع إرادة السشفخدة الرادرة عشو، وليذ بتػافق ىحه اإل َمغ يتعاقج يكػف ُممتدما  بسػجب اإلرادة
بالتالي فإف اإليجاب وحجُه ىػ ما يكػف ُممدما  وال يدتصيع مغ الستعاقج اآلخخ، والتي ندسضيا )العقج(، و 

 صجر عشُو اإليجاب الخجػع عشُو.
  الشطخيتضغ(:تقػيع السجرستضغ )

الشطخيتضغ إف السجرسة الفخندية تخفس عّج اإلرادة السشفخدة مرجرا  مغ مرادر االلتداـ  يتبضغ مغ استقخاء
بذكل تاـ، في حضغ تمغي السجرسة األلسانية كػف العقج مرجرا  مغ مرادر االلتداـ وتدتعيس عشُو 

 باإلرادة السشفخدة، وبالتالي فإف نطخة كبل السجرستضغ نطخة قاصخة.
فائجة ألنيا تفدخ عجدا  قػؿ صحيح وذا؛  ،ة السشفخدة مرجرا  مغ مرادر االلتداـذلظ أف القػؿ بأف اإلراد

مغ األوضاع القانػنية التي ال يسكغ تفدضخىا بغضخ اإلرادة السشفخدة، مثل اإليجاب الُسمـد والػعج بجائدة، 
–انيةكسا تخػ السجرسة األلس –عجـ االعتجاء بالعقج مرجرا  مغ مرادر االلتداـ  ف  أفزبل  عغ 

واالستعاضة عشُو باإلرادة السشفخدة، أمخ ال يسكغ التدميع بو، لحلظ فالرحيح بقاء العقج واإلرادة السشفخدة 
العقج السرجر األوؿ واألساس لبللتداـ، في حضغ  عمى أْف يبقىمرجريغ مدتقمضغ مغ مرادر االلتداـ، 

ضيا فائجة لجعميا مرجرا  لبللتداـ، وىػ تػجو تعج اإلرادة السشفخدة مرجرا  قانػنيا  في الحاالت التي يكػف ف
 التذخيعات الحجيثة ومشيا القانػف السجني العخاقي.
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 الفرل الثاني
 أحكام اإلرادة السشفخدة

التي ُتَصّبق عمى القانػنية األحكاـ أوال ، ثع نقف عمى  حاالت اإللداـ بسػجب اإلرادة السشفخدةنتعخؼ عمى 
 فقختضغ، عمى الشحػ اآلتي: ، فياإلرادة السشفخدة

 أوال : حاالت اإللداـ بسػجب اإلرادة السشفخدة.

 ثانيا : األحكاـ التي ُتَصّبق عمى اإلرادة السشفخدة.

 
 :  اإللدام بسػجب اإلرادة السشفخدةأواًل: حاالت 

، إنذاء السؤسداتحاالت اإلرادة السشفخدة صاحبيا في أربعتمـد  ، تحخيخ العقار : اإليجاب الُسمـد
تخؾ تفاصضل ، ونخػ تفاصضل الحاالت الثبلثة األولى، عمى أْف تُ تأمضشيا ، الػعج بجائدةرىشا  السخىػف 

 ، وعمى الشحػ اآلتي:الفرل القادـ )الثالث(الػعج بجائدة إلى 
الخجػع عغ : إذ يكػف اإليجاب ُممدما  متى َحجد السػجب ميعادا  لمقبػؿ، وال يجػز لُو اإليجاب الُسمـد-1

 مجني عخاقي. (84) ، استشادا  ألحكاـ السادةإيجابِو ما لع تشقس الُسجة التي حجدىا بإرادتِو السشفخدة
، بعج وفاتو أو بسػجب وصية حاؿ حياة السشذيء، يكػف أما بسػجب سشج رسسيو : إنذاء السؤسدات-2

يا صاحبيا أف تحجث أثخىا مشوفي الحالتضغ تكػف اإلرادة السشفخدة ىي التي أنذأت السؤسدة، ويقرج 
في حياتِو، أو بعج مساتِو بسػجب الػصية، ثع يمتـد الذخز الحؼ أنذأ السؤسدة وبإرادتِو السشفخدة أيزا  
أف يشقل ليحه السؤسدة األمػاؿ الُسخررة لسسارسة نذاشيا، وبحلظ تكػف اإلرادة السشفخدة قج أنذأت 

 مجني عخاقي. (52)وىػ مزسػف السادة  ،تقياالسؤسدة كذخز معشػؼ، وأنذأت التدامات عمى عا
خبلؿ  مغ يكػف  ،: ىحا الترخؼ القانػني بتحخيخ العقار السخىػف خ العقار السخىػف رىشا  تأمضشيا  تحخي-3

إلى الحج الحؼ  ،إيفاء الجيػف الُسقض جة رسسيا  عمى العقار ،التدامو بإرادتو السشفخدة ،إعبلف حائد العقار
يشذأ في ذمتِو االلتداـ بحلظ  ،يداوؼ ؾيسة العقار، وبسجخد إعبلف الحائد رغبتُو تحخيخ العقار السخىػف 

وفقا  لسا  ،إلى كل واحج مغ الجائشضغ )اإلعبلف(ػما يعخؼ ب فقط، إذ يمتـد بتػجيو وبسػجب إرادتِو السشفخدة
 .( مجني عخاقي1318تزسشتُو السادة )
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 :األحكام التي ُتَصّبق عمى اإلرادة السشفخدة :ثانياً 
تصبق عمى اإلرادة السشفخدة ذات األحكاـ التي تصبق عمى العقج، باستثشاء ما يتعمق بزخورة وجػد 

، فبل ُبج  لتشتج اإلرادة الُسشفخدة أثخىا مغ ( مجني عخاقي184/2)استشادا  ألحكاـ السادة إرادتضغ ُمتصابقتضغ 
ا  باستثشاء ما يتعمق بتصابق عالدبب(، شب –لحالس–التخاضيواألركاف العامة في العقج )فخ الذخوط اتػ 

إرادتضغ، فبل ُبج  أف يكػف لئلرادة الُسشفخدة محبل  مذخوعا ، وأف يتستع مغ ترجر عشُو اإلرادة باألىمية 
ا  مغ عضػب اإلرادة القانػنية البلزمة، وىي ُىشا أىمية األداء الكاممة، بحضث يكػف رضاه صحيحا  سميس

بسعشى إرادة  ،األربعة، وأف يكػف لمترخؼ القانػني الحؼ قرجت اإلرادة السشفخدة تحؿيقُو سببا  مذخوعا  
 تحقضق قرج مذخوع قانػنا  وغضخ ُمخالف لمشطاـ العاـ واآلداب.

 الفرل الثالث
 بجعل )الجعالة(بجائدة أو الػعج 

ْغ َوَعَج بجعل ُيعصيو لَسْغ يقػـ بعسل معضغ التـد بإعصاء )مَ  :مجني عخاقي عمى إنوُ  (185تشز السادة )
الػعج بجعل( أو ج الػعج بجائدة )الجعل لَسْغ قاـ بيحا العسل حتى لػ قاـ بو دوف نطخ إلى وعج(، ويع

السشفخدة باعتبارىا مرجرا  مغ مرادر االلتداـ في القانػف السجني العخاقي، ومثاليا أىع تصبضق لئلرادة 
العثػر عمى  وأإنجاز ابتكار،  وأشخز تقجيسُو جائدة لسغ يقػـ بعسل يحجدُه، كاكتذاؼ دواء، إعبلف 

غ يعمع بالػعج عشج .الخ، إذ يدتحق الجائدة أؼ شخز قاـ بحلظ العسل حتى لػ لع يكشيء مفقػد..
 ونخػ )الػعج بجائدة(، في ثبلث فقخات عمى الشحػ اآلتي: ؾيامِو بالعسل،

 .بجعلأوال : شخوط الػعج 

 .ثانيا : أحكاـ الػعج بجعل

 .عػػ الُسصالبة بالجعل )بالجائدة(ثالثا : د
 :شخوط الػعج بجعل :أوالً 

 الذخوط اآلتية: تػافخذتخط لتحقضق الػعج بجعل، ومغ ُثّع نذػء االلتداـ في ذمة الػاعج، يُ 
ألجل الؿياـ بو، شخوط اإلرادة  (الجعلالجائدة )في شخز الػاعج، وفي العسل السػعػد ب تػافخأف ت-1

 السشفخدة مغ أىمية ومحل وسبب.
أف يكػف الػاعج جادا  في وعجه، استشادا  ألحكاـ القػاعج العامة التي تذتخط اتجاه اإلرادة إلحجاث أثخ -2

 قانػني.
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 أف تػجو اإلرادة إلى جسيػر غضخ معضغ ال إلى شخز بعضشو، إذ تتسضد اإلرادة السشفخدة عغ العقج-3
 إيجابٌ -كسا عخفشا–ىي  ،أو أشخاص معضشضغمعضغ ألف اإلرادة السػجية إلى شخز  بيحا الذخط؛

 لشربح أماـ )عقج( ال )إرادة مشفخدة(. ،يشتطخ قبػال  يقتخف بو
كاإلعبلف عبخ وسائل التػاصل االجتساعي أو الرحف أو السحصات  ،أف تػجو اإلرادة بصخيق عمشي-4

 خ.ال ...الفزائية التمفديػنية
جائدة معضشة يمتـد الػاعج مشحيا لسغ  :األولى ،مدألتضغ (الجعلالجائدة )أف يتزسغ اإلعبلف عغ -5

 الثانية: عسبل  محجدا  يصمب الػاعج الؿياـ بو الستحقاؽ الجعل.و سعضغ، العسل اليقػـ ب
 أحكام الػعج بجعل: :ثانياً 

لمؿياـ بالعسل، عشيا في حالة عجـ تحجيج تختمف أحكاـ الػعج بجعل في حالة تحجيج الػاعج أجبل  )مجة( 
 أجل، عمى التفرضل اآلتي:

 :ُحُكع الػعج الحؼ حجد لمؿياـ بو أجل-1
العسل خبللو، فإنُو ُممـد بالبقاء عمى الػعج شضمة ىحه  عشجما يحجد الػاعج أجبل  لػعجِه واشتخط أف يتع  

عج ىشا يذبو تساما  اإليجاب ج مغ التدامو، والػ ل الػاعحج بالعسل، تحم  فإذا انتيت السجة ولع يُقع أالسجة، 
(. ،الُسمـد  ويدسى )الػعج السمـد

عج بسبمغ الجائدة )الجعل( إذا ا أما إذا قاـ شخز بالعسل خبلؿ السجة الُسحجدة لمػعج، فإنُو يربح دائشا  لمػ 
يعمع مغ قاـ بالعسل  يدتػؼ في ذلظ أفْ وبعضغ الجائدة إْف كانت شضئا  غضخ الشقػد، كاف مبمغا  مغ الشقػد، 

 بػجػد الػعج عشج ؾيامِو بالعسل أـ لع يعمع، وسػاء قاـ بالعسل قبل اإلعبلف عغ الجائدة أـ بعجىا.
 :ُحُكع الػعج الحؼ لع يحجد لمؿياـ بو أجل-2

إذا لع يحجد الػاعج ُمجة يجب الؿياـ بالعسل خبلليا الستحقاؽ الجائدة، جاز لُو الخجػع عشيا في أؼ وقت 
عمغ بيا عشيا ماداـ لع يُقع أحج بالعسل، ويجب أف يتع الخجػع عغ الجائدة بالصخيقة ذاتيا التي أُ يذاء 

استحق الجائدة ولػ لع يعمع بيا عشج ؾيامو  الػاعج عغ الجائدة، عج، فإذا قاـ شخز بالعسل قبل رجػعالػ 
(، حتى لػ قاـ بالعسل قبل صجور الػعج أساسا ، ويذبو الػعج ُىشا )اإلو بالعسل،  يجاب غضخ الُسمـد

.)  ويدسى )الػعج غضخ الُسمـد
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 :دعػى الُسصالبة بالجعل )بالجائدة( :ثالثاً 
عج عغ وعجُه ، أو قبل أف يخجع الػا لمػعج خبلؿ السجة الُسحجدة بوإذا قاـ  ،دتحق َمْغ قاـ بالعسل الجائدةي

وإال فسغ حقِو مخاجعة محكسة  بيا،كاف بذكل رضائي  شػاعية فأف أوفاه الػاعج عشج عجـ تحجيج ُمجة،
 .لجائدةاالبجاءة لمُسصالبة ب

ىشاؾ َمغ قاـ بالعسل قبل العجوؿ،  وفي حاؿ لع ُيحجد الػاعج ُمجة لمػعج وعِجَؿ عغ وعجُه، ُثع  تبضغ أف  
استشادا  ألحكاـ جاز ليحا الذخز مصالبة الػاعج بالجائدة خبلؿ مجة ستة أشيخ مغ يػـ إعبلف العجوؿ 

 ، وىحه الُسجة مجة سقػط ال مجة تقادـ وبالتالي ال تقف وال تشقصع.( مجني عخاقي185/3)دة السا
وقاـ شخز في الحالتضغ بالعسل خبلؿ السجة أو قبل  ،وإذا حجد الػاعج مجة لمؿياـ بالعسل أو لع يحجد مجة

 ػاعج.ديشا  أو حقا  شخريا  لَسْغ قاـ بالعسل في ذمة ال)الجائدة( العجوؿ، أضحى الجعل 
وقاـ شخز بالعسل قبميا، فإف دعػػ السصالبة بالجائدة ال تدقط إال بعج  ،وفي حاؿ تحجيج مجة لمعجوؿ

 مجني عخاقي، أما إذا لع تحجد مجة (429) استشادا  ألحكاـ السادة ( سشة مغ يـػ الؿياـ بالعسل15)
 .سا  ألف الػعج ال يداؿ قائ ؛ؼيسكغ سساع الجعػػ ميسا مخ  الدمغ لمعجوؿ،

فإف الػعج ال يبقى قائسا  مجػ  ،ويجب مبلحطة إنُو في الحاالت التي ال يحجد الػاعج مجة لمؿياـ بالعسل
إذا لع يكغ الؿياـ بالعسل يعػد بالفائجة عمى الػاعج السيسا  ،الجىخ، بل يعج الػعج قائسا  لسجة معقػلة فقط

حج الجواء بعج لسخضِو، فمػ اكتذف أ يكتذف دواء   بعج مخورىا، كسا لػ كاف قج أعمغ عغ جائدة لَسغْ 
 مػت الػاعج بحلظ السخض لع يدتحق مكتذف الجواء الجائدة.
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 الفرل الدادس
 السدؤولية عغ األعسال الذخرية

سبقت اإلشارة إلى أف  السدؤولية السجنية، ذات شقضغ، مدؤولية ناشئة عغ إخبلؿ بالتداـ عقجؼ، وتدسى 
مدؤولية عقجية أو تعاقجية، ومدؤولية ناشئة عغ إخبلؿ بالتداـ قانػني، وتدسى مدؤولية تقرضخية، 

الذخري الحؼ قاـ بو  عغ فعمو مدؤولية تقرضخيةوىحه األخضخة تقدع بجورىا قدسضغ، فقج ُيدأؿ االنداف 
في حالتي السدؤولية عس غ ىع عغ فعل غضخه  مدؤولية تقرضخيةىػ وألحق ضخرا  بالغضخ، وقج ُيدأؿ 

كاف متبػعا  في الحاالت التي نز  عمضيا القانػف السجني،  تحت رعايتو، وعغ أفعاؿ تابعيو الزارة إفْ 
تدببو األشياء، والتي تقدع بجورىا ثبلثة، عغ ضخر يمحق بالغضخ  مدؤولية تقرضخيةوأخضخا  قج ُيدأؿ 

 السدؤولية عغ الحضػاف، والسدؤولية عغ البشاء، وأخضخا  السدؤولية عغ اآلالت السيكانيكية.
، تكػف عغ فعمو الذخري الحؼ يمحق بالغضخ تقرضخيةال لحا، فإف  أوؿ مدؤوليات االنداف العاقل البالغ

 سباحث الثبلثة اآلتية: ضخرا ، ونخػ أحكاـ ىحه السدؤولية في ال
 .أركاف السدؤولية التقرضخيةالسبحث األوؿ: 
 التعػيس(.وجػب دفع حكع تحقق السدؤولية التقرضخية )السبحث الثاني: 
 تعجيل أحكاـ السدؤولية التقرضخية.السبحث الثالث: 

 
 األولالسبحث 

 أركان السدؤولية التقرضخية
القانػف أف  و  ،ثبلثة ىي: الخصأ، الزخر، والعبلقة الدببيةأركاف السدؤولية العقجية سبق القػؿ، أف  

ىي  السدؤولية التقرضخيةوأركاف  الخؽيف،و الذجيج االعفاء و ب اأجاز االتفاؽ عمى تعجيل احكاميالسجني 
ذاتيا أركاف السدؤولية العقجية الثبلثة، مع خرػصية مدتسجة مغ أساس ىحه السدؤولية، غضخ أف  

، ونتشاوؿ أركاف السدؤولية العقجيةاختبلؼ بضِّغ عس ا عخفشاه بذأف تعجيل أحكاـ تعجيل أحكاميا ؼيو 
 الثبلثة، ثع  تعجيل أحكاميا في أربعة مصالب، عمى الشحػ اآلتي: تقرضخيةالسدؤولية ال

 .الخكغ األوؿ مغ أركاف السدؤولية التقرضخية )الزخر(السصمب األوؿ: 
 .(خصأأركاف السدؤولية التقرضخية )المغ ثاني الخكغ ال: ثانيالسصمب ال

 .(عبلقة الدببيةمغ أركاف السدؤولية التقرضخية )ال ثالثالخكغ ال: ثالثالسصمب ال

 تعجيل أحكاـ السدؤولية التقرضخية.: خابعالسصمب ال
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 السصمب األول
 (الزخر)السدؤولية التقرضخية  الخكغ األول مغ أركان

التقرضخية، أذػ ُيرضب الذخز في حق أو مرمحة مذخوعة لُو، وىػ أوؿ أركاف السدؤولية  الزخر:
 وضعفا . ة  الزخر وجػدا  وعجما  وقػ ببط تالحؼ يخ  ،ألف تحققو يعشي إلداـ ُمختكب الزخر بالتعػيس

فػيت وىػ كل خدارة تمحق الُستزخر في أمػالِو، كغرب أمػالِو أو إتبلفيا أو ت مادؼ:والزخر نػعاف، 
وىػ األلع الشاتج عغ اإلصابة أو الذعػر الُسحدف أدبي: حاؽ أذػ يدتػجب نفقات، و صفقة أو ربح أو إل

 نتيجة إىانة أو سمب الحخية أو تقضضجىا دوف وجو حق.
 شخوط الزخر كخكغ في السدؤولية التقرضخية:

 شخوط الزخر كخكغ في السدؤولية التقرضخية ثبلثة، وىي:
 .محققا  أف يكػف الزخر : 1
 .كاف أـ غضخ متػقع ،أف يكػف الزخر مباشخا  متػقعا  : 2
 .أف ُيرضب الزخر حقا  أو مرمحة مالية لمُستزخر :3
 

 :أن يكػن الزخر محققاً  :الذخط األول
 اخىخ إذا ت ،مدتؿببل   ـفعبل ، أ ا  قعاكاف حاال  أؼ و أمؤكج الحجوث، سػاء والزخر السحقق ىػ الزخر  

غضخُه بأذػ ولحقت بو جخاء ذلظ  ،لكشُو حادث بذكل مؤكج ال محالة، فإذا أصاب أحج ،حجوثُو لمسدتقبل
 .البتخ مدتؿببل   تٍخ أو قصع، فإف الزخر مؤكج ولػ حرلعاىة مغ ب

وال يػجج ما بالفعل، وال يذسل التعػيس في السدؤولية التقرضخية الزخر السحتسل، وىػ الحؼ لع يقع 
لكشُو  خة بالتعػيس عغ قتل شخز غخيب عشياإمكاف مصالبة ُأسخة فقض يؤكج وقػعِو مدتؿببل ، مثل عجـ

وبالتالي فالزخر البلحق باأُلسخة  ،ألف تبخعُو السدتقبمي غضخ مؤكج ؛كاف أحيانا  يتبخع ليع بالساؿ
 .ال مؤكجا   محتسل

أو االشتخاؾ في  ،مثل تفػيت فخصة أداء امتحاف ،ويعج تفػيت فخصة الكدب ضخرا  مؤكجا  ال محتسبل  
 الحؼ ىػ عمسية أو رياضية، إذ الحخماف ىشا يشصػؼ عمى تفػيت فخصة احتساؿ الفػز)مدابقة( مباراة 

 بل عمى أساس مقجار احتساؿ الفػز. ،لغ يقج ر عمى أساس الفػز التعػيس أمخ محتسل، لكغ  
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 :متػقعًا كان أم غضخ متػقع ،باشخاً : أن يكػن الزخر مالذخط الثاني
استشادا   ما كاف نتيجة شبيعية لعجـ الػفاء بااللتداـ أو التأخخ عغ الػفاء بوىػ : والزخر السباشخ

بإلحاؽ  يتسثل ،مجني عخاقي، وعجـ الػفاء بااللتداـ في السدؤولية التقرضخية (217/1) ألحكاـ السادة
يكػف الزخر مباشخا  متى ألف القانػف يمـد الجسيع بالكف  عغ إلحاؽ الزخر بالغضخ، و  الزخر بالغضخ؛

كاف نتيجة شبيعية لئلخبلؿ بحلظ االلتداـ، وىػ يكػف نتيجة شبيعية متى ما لع يكغ بإمكاف الستزخر 
 .الػقاية مشُو لػ بحَؿ جيجا  معقػال  

بالتعػيس عغ الزخر غضخ  عجـ إمكاف السصالبةة مغ عمعغ ال ؤؿادويثار في ىحا السػضع الت
 ،انقصاع العبلقة الدببية بضغ اإلخبلؿ بااللتداـ والزخر غضخ السباشخبدبب ػاب ببداشة، جوال السباشخ؟

كسا لػ ألحق شخز عاىة بغضخِه، فسات أبػه ُحدنا  عميو، فإف الزخر السباشخ الحؼ يسكغ السصالبة 
فق مغ مراريف وما أصابُو مغ عجد ٌأنوما  ،ىػ فقط العاىة التي لحقت بالػلج ،بالتعػيس عشو

ألنُو ضخر غضخ  ؛الُسراب فبل تعػيس عشوُ  عمػت األـ أو األب بدبب الُحدف عمى ولجىبدببيا، أما 
، وبالتالي ال يذسمو التعػيس، مباشخ، لع يحجث نتيجة الزخب، بل نتج عشُو برػرة غضخ مباشخة

السيسا وأف  حجوثو ليذ قاعجة عامة يسكغ أْف يبشى عمضيا حكع قانػني، بل ىػ يختمف باختبلؼ أحػاؿ 
 .عامة مجخدة عمى حاالت استثشائية ، وبالتالي ال يختب القانػف قاعجةشاسال

الزخر السباشخ سػاء أكاف متػقعا  أـ غضخ متػقع،  ،يذسل التعػيس في السدؤولية التقرضخية ،وعميو
ولػ لع تكغ  عالية مثل ضخب الذخز في السثاؿ الستقجـ وإلحاؽ عاىة بو، وإصابتِو بشدبة عجد

 عغ مثل تمظ الزخبة. متػقعة أف تشتج
 

 : أن ُيرضب الزخر حقًا أو مرمحة مالية لمُستزخر:الذخط الثالث
ىجـ دار شخز أو إتبلؼ سيارتِو أو حخؽ معسمو أو ُمتجخه، أما السرمحة السالي، ومغ أمثمة الحق 

فيي السشفعة السالية التي ال تخقى إلى مختبة الحق، مثل جػاز مصالبة عائمة بالتعػيس مغ  ،السالية
ى إعالتيع لػ متى أثبتػا أنُو كاف سيدتسخ عم ،قاتل قخيب ليع كاف يشفق عمضيع شيخيا  برػرة مشتطسة

 .بقي عمى قضج الحياة
 صابيسا لكشيسا لع يكػنا مذخوعتضغ،أوبالتالي إذا لع يرب الزخر حقا  أو مرمحة مالية لمُستزخر، أو 

لع ُيجْد لمُستزخر شمب التعػيس، مثل عجـ أحؿية غاصب العضغ مصالبة مالكيا الحؼ استخدىا مشو 
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بالتعػيس عشو استخداد حقو، لعجـ مذخوعية حق الغاصب، وعجـ جػاز شمب العذيقة التعػيس مغ 
 تيا السالية.لعجـ مذخوعية مرمح ،عذيقيا الحؼ كاف يشفق عمضيا بانتطاـ

 السصمب الثاني
 (الخصأ)ان السدؤولية التقرضخية الخكغ الثاني مغ أرك

، مغ أجل اإلحاشة بخكغ الخصأ في السدؤولية التقرضخية، مغ الػقػؼ عمى معشى الخصأ  البج 
 التقرخؼ، وعشاصخه، ونطخة القانػف السجني العخاقي إليو، وذلظ في ثبلث فقخات عمى الشحػ اآلتي:

 .الخصأ التقرضخؼ  : معشى1

 : عشرخؼ الخصأ التقرضخؼ.2
 .الخصأ التقرضخؼ في القانػف السجني العخاقي: 3
 
 : معشى الخصأ التقرضخي:1

، ويتسثل ىحا االلتداـ القانػني الدابق (1)الخصأ التقرضخؼ: إخبلؿ بالتداـ قانػني سابق يرجر عغ إدراؾ
وعجـ اإلضخار بيع، وىػ التداـ ببحؿ عشاية، وىحه بسا أوجبُو القانػف مغ احتخاـ حقػؽ كافة الشاس 

 العشاية تتسثل باتخاذ الحيصة والتحمي باليقطة والتبرخ في الدمػؾ تبلؼيا  لؤلضخار باآلخخيغ.
ىحا  أف   ،غ االلتداـ التعاقجؼ وااللتداـ التقرضخؼ بضمغ أبخز االختبلفات  ا  واحج أف   مبلحطةوالبج مغ 

 قج يكػف التداما  و  ،ؿ عشايةبحب التداما  التعاقجؼ  دائسا ، في حضغ قج يكػف االلتداـ األخضخ التداـ ببحؿ عشاية
 تحقضق نتيجة.

 
 : عشرخي الخصأ التقرضخي:2

 يتسثل خريأو شمعشػؼ ، وعشرخ اإلخبلؿ أو التعجؼيتسثل بمادؼ لمخصأ التقرضخؼ عشرخيغ، 
 ، وعمى التفرضل اآلتي:اإلدراؾ أو التسضضدب

 السادؼ )اإلخبلؿ أو التعجؼ(:أوال : العشرخ 

 .ثانيا : العشرخ السعشػؼ )الذخري(: اإلدراؾ أو التسضضد
 

                                                           
الباقي البكخؼ، دمحم شو البذضخ، الػجضد في الشطخية العامة لبللتداـ، السرجر الدابق  د.عبج السجضج الحكيع، عبج ((1

 .058ص 
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 شرخ السادي )اإلخبلل أو التعجي(:أواًل: الع
الحؼ يؤدؼ إلى و  ،غضخ متعسج ـأكاف ىحا االنحخاؼ جا  يقرج بالتعجؼ: االنحخاؼ في الدمػؾ متعس  

واالنحخاؼ الستعسج ىػ الحؼ يكػف عغ  ،االلتداـ بياتجاوز الحجود التي أوجب القانػف عمى الذخز 
 أما االنحخاؼ غضخ الستعسج فيػ ما نتج عغ إىساؿ أو تقرضخ. ،قرج

معيار مػضػعي يتسثل بؿياس االنحخاؼ،  ،والسعيار الحؼ يدتعسل لمقػؿ بػجػد أو عجـ وجػد التعجؼ
إلى شخز مغ  الشطخ دوف  ،لػ ُأحيط بشفذ ضخوؼ مختكب الزخر إلى سمػؾ شخز معتاد مجخد،

شخز مغ شائفة الفاعل متػسط في جسيع الرفات، أما  :والذخز الُسعتادشو الزخر، عصجر 
فيػ شخز نجخدُه مغ ضخوفِو الذخرية كميا ونحيصُو بطخوؼ الفاعل، وبحلظ  :الذخز السجخد

وال شجيج  ،ال شجيج اليقطة وخارؽ الحكاء ،نكػف أماـ شخز متػسط الرفات مغ صشف الفاعل
 رب اأُلسخة الحخيزيدسيو القانػف الفخندي  ،اإلىساؿ بمضج التفكضخ، بل شخز عادؼ متػسط بضشيسا

 الحؼ يكػف سمػكُو معيارا  لزبط الخصأ التقرضخؼ.
الجػ حالة ك ،ضخوؼ الدماف والسكاف التي تحيط بالفاعل وقت الفعل ،كسا يقرج بطخوؼ الفاعل

ومجػ الفيع، ففي حالة  رخب، كالسداج والصباع وقػة الالطخوؼ الذخرية يذلو  ،ةيالصبيع الطخوؼو 
مغ خبلؿ  ،ارتكاب حادث عمى الصخيق يقاس مجػ تعجؼ الدائق أو إخبللو بالتدامو بالحيصة والححر

مقارنة سمػؾ الدائق مختكب الحادث إلى سمػؾ شخز سائق معتاد تحيصُو نفذ ضخوؼ الفاعل 
..الخ، فإذا أو نيارا  ووجػد ضباب مغ عجمو.شبيعة األرض والػقت ليبل  الخارجية كازدحاـ الصخيق و 

كاف سمػؾ مختكب الحادث مثل سمػؾ الخجل السعتاد نفضشا عشو الخصأ، وإف كاف أقل مغ ذلظ كاف 
 ووجب عميو بالتالي تعػيس الزخر. ،ُمخصئا  

 
 

 ي )الذخري(: اإلدراك أو التسضضد:العشرخ السعشػ  :ثانياً 
وبالتالي  وتمدميع انتياج سمػؾ معضغ،كافة و إلى األشخاص مة مجخدة تػج  االقانػنية قاعجة عالقاعجة 

حالة الميع إال في  ،ؿ عغ مخالفتودأوال يُ  القانػني بالخصاب ا  معشي ليذ ،فاف الذخز الحؼ ال يجرؾ
والتداـ  ،كااللتداـ بجفع الزخائب والخسػـ ،االلتدامات التي يفخضيا القانػف وال يصمب بذأنيا إدراكا  

 .ع غضخ السسضد بزساف أفعاؿ تابعيو الزارةػ الستب
 :يتختب عمى كػف اإلدراؾ عشرخا  في الخصأ التقرضخؼ نتيجتافو 
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 عغ الفعل الزار الرادر عشيسا. السجشػف(و  عجـ مدؤولية )الرغضخ غضخ السسضد :األولى
عغ الفعل الزار  ،ؤقتا  ألؼ سبب كالدكخاف ومتعاشي السخجرعجـ مدؤولية فاقج التسضد م :الثانية

 أو تعاشى أؼ تشاوؿ ىػ بإرادتو الخسخ ،حجوث العارضفي ه إال إذا تدبب ىػ بخصأ لرادر عشو،ا
  ة.السخجرات شػاعي

مغ الشاحية السالية، سا اذا كاف ممضئا  يسقػؿ بانتفاء مدؤولية عجيع التسضد، الونطخا  لعجـ عجالة ال
 قانػف االلتداماتأللساني و لقانػف السجني اكا ،عجد مغ القػانضغ السعاصخة فقج اتجو ،والستزخر فقضخٌ 

 األمخ الحؼضد في حجود معضشة، ضإلى إقامة مدؤولية عجيع التس ،لػنيػ البالقانػف السجني الدػيدخؼ و 
)نطخية تحسل بػإلسبلمي ما يعخؼ في الفقو ا ىيو  (،ديةػضػعية )الساسدؤولية السالنحػ  وجج اتجاىا  أ

ما يتعمق بو مغ عشرخ الخصأ و دوف  ،التي تجعل السدؤولية قائسة عمى عشرخ الزخر فقط التبعة(،
السدؤولية السادية وإقخار بالظ مغ حضث التدميع ذالقاعجة في الفقو اإلسبلمي تذضخ إلى ف ،ضدضإدراؾ و تس

لع يتعسج أو يتعّج، أؼ  فْ إو لمزخر الشاتج عشو  ضامغالفعل الزار مباشخ إذ أف   ،(الغـخ بالغشع)مبجأ 
ال يزسغ بالفعل الزار بذكل غضخ مباشخ حضغ إف الستدبب في ، هد ضوتسض وبغس الشطخ عغ إدراك

  ػ حجوده بالتجاوز إىساال  أو تقرضخا .أو تعجّ إحجاث الزخر تعسج الزخر الشاتج عغ تدببو بو إال  إذا 
ة التي زملبلا اتعجـ اتخاذ الذخز االحتياش جعش (،الخصأ الدمبي)إمكانية القػؿ بػجػد  ةبلحطمع م

وىػ  إلسبلمي )عجـ التحخز(، مثل غخؽ صغضخيدسى في الفقو اما  ىيو  خر،زتسشع مغ حجوث ال
دة ياىػ يتعمع عمى يج مجرب ؾشخز بحادث سيارة و محتخؼ، أو إصابة جرب يتعمع الدباحة عمى يج م

 ،بلزمة لسشع وقػع الزخرالعمى عجـ اتخاذ السجرب الحيصة  فجاليف الغخؽ واإلصابة ألالديارات؛ 
 .ا  سمبي ا  ضخر -عشجئح-ويدسى 

 
 :الخصأ التقرضخي في القانػن السجني العخاقي: 3

عغ األعساؿ الذخرية ثبلثة  ست السدؤوليةيبلحع عمى نرػص القانػف السجني العخاقي التي نط  
 أمػر:
ألف غضخ السسضد ومغ في  ؛ميةفيي أص :مية لكشيا مخففةمدؤولية أصمدؤولية عجيع التسضضد  :األوؿ

الحرػؿ عمى ، فأف تعحر الخاص ال مغ أمػاؿ نائبو القانػني يمـد بجفع التعػيس مغ مالو ،حكسو
مغ أمػالو  بو القانػني التعػيسائدفع ن ،أصبل   أو لع يكغ لو ماؿ التعػيس مغ أمػاؿ عجيع التسضضد

ذتخط السحكسة عشجما تقجر التعػيس ال يُ  ف  ؛ ألوىي مخففةرجع عمى غضخ السسضد بسا دفع، و  الخاصة،
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بل تخاعي في تقجيخه الحالة السالية لكل  كسا لػ كاف مختكب الزخر بالغا  راشجا ، تقجره بذكل كامل أفْ 
 .في وقت واحج مغ الستزخر وعجيع التسضضد

مدؤولية عجيع  تامقأالتي القانػف السجني العخاقي مغ  (191)السادة بضغ حكع  ا  تشاقز ىشاؾالثاني: 
التعسج أو التعجؼ لؿياـ مشو،  (186السادة )ط اشتخ وبضغ ا ،التعػيس عشيا تبيا وألدم توأقخ  ،التسضضد

يدتػجب وىػ الخصأ العخاقي ط السذخع اشتخ في ا ووجو التشاقس يكسغ ،السدؤولية التقرضخية بذكل عاـ
رغع  ل غضخ السسضد السدؤوليةيحسِّ  غضخ أنو عشج تقخيخ القاعجة العامة في السدؤولية، ،اإلدراؾ والتسضضد

حضغ  ،يحاسب كامل األىمية بذكل أيدخ مغ عجيسيا نػف السجني العخاقيقاال يبجو أف  و  ،ال تسضضد لو أنو
ؤولية عجيع ، ويكتفي بالفعل الزار لمقػؿ بسدقامة مدؤولية كامل األىميةإلالتعسج أو التعجؼ يذتخط 
 التسضضد.

قػاعج الزساف والسدؤولية عغ األعساؿ عمى  تعجيبلت ةأدخل ثبلثالثالث: أف السذخع العخاقي 
 :، وىحه التعجيبلت الثبلثة ىيمغ الفقو اإلسبلمي ياأقتبد التي الذخرية
اإلسبلمي الفقو لع يذتخط في حضغ  ،مزسافلالسذخع العخاقي التعسج أو التعجؼ يذتخط  :وؿالتعجيل األ

 مشيا بالشدبة لسباشخ الفعل الزار. ا  أي  
دببا  في أحجاث تالسذخع العخاقي الستعسج أو الستعجؼ بالزساف مباشخا  كاف أـ مألـد التعجيل الثاني: 

 دبب.تفي حضغ إف الفقو اإلسبلمي يجعل السباشخ وحجه ضامشا  دوف الس ،الزخر
متزامشضغ  اعتبخىساو  ،السباشخ والستدبب في السدؤولية السذخع العخاقي اجتساعأجاز  :التعجيل الثالث
لع يقل بتزامشيسا لعجـ إقخاره الحؼ خبلفا  لمفقو اإلسبلمي  ،ألدميسا بالزساف معا  و  ،في السدؤولية

 .باجتساعيسا مغ األساس
 

 أنػاع الخصأ التقرضخي:
الؿياـ بعسل يحخمُو  في الخصأ اإليجابيالخصأ التقرضخؼ أما خصأ إيجابي، أو خصأ سمبي، إذ يتسثل 

متشاع عغ اال في الخصأ الدمبي، في حضغ يتسثل الخ ...ثل إيحاء، ضخب، ىجـ، حخؽ، قتلالقانػف م
 يشتج عشُو ضخر لمغضخ.و األخبلؽ  قػاعج عسل يفخضُو القانػف أو تفخضوُ 

مثل عجـ إنارة البمجية أعساؿ الحفخ  :يفخضُو القانػف  عغ واجبامتشاع  ،نػعاف-بجوره-يواالمتشاع الدمب
 ليبل  ما سبب سقػط شخز فضيا أو وقػع سيارة بأحجىا، أو عجـ إنارة صاحب الديارة مرابيحيا ليبل  
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خصأ  ،االمتشاع عغ عسل يفخضُو القانػف ىحا ، و خوريا  م ا  دبب حادثيا مس   عشج الؿيادة عمى الصخيق العاـ،
 تقرضخؼ سمبي يػجب التعػيس.

عميو دوف أف يشز  األخبلققػاعج االمتشاع عغ عسل تفخضُو  ، فيػػع الثاني مغ الخصأ الدمبيالشأما 
أو  ،أو االمتشاع عغ مداعجة غخيق ،مثل االمتشاع عغ إنقاذ السرابضغ في حادث سيارة ،القانػف 

قج اختمف الفقو في الخ، و  ...شخز يتعخض دارُه لمحخؽ، أو مشقصع يكاد يسػت مغ الجػع والعصر
ح أنو ليذ كحلظمغ عجموعمى أنو خصأ تقرضخؼ دمبي ال ىحا الشػع مغ الخصأ تكضيف  .، ونحغ نخجِّ

 السقرج األول
 تفاء صفة الخصأ عغ الفعل الزارحاالت انتفاء السدؤولية الن

وىحه تشز  ،عغ الفعل الزار مخاعاة العتبارات معضشةالتقرضخؼ ىشاؾ حاالت تشتفي فضيا صفة الخصأ 
العخاقي، وىي قانػف السجني الكسا فعل ذلظ  ،يا القػانضغ السجنية أحيانا  ضلإوتذضخ  ،قػانضغ العقػبات ضياعم

 ثبلث حاالت نتشاوليا بإيجاز:
 :حالة الجفاع الذخعي )دفع الرائل( :الحالة األولى

( 212) شخوط معضشة بضشتيا السادة تػافخعشج  ،أباح القانػف لمذخز رّد االعتجاء الحؼ قج يقع عميو
ألنو ال  ؛مرمحة السجافع يحوتخج ،غ مرمحتي السجافع والسعتجؼعخاقي، وذلظ استشادا  لمسػازنة بض مجني

يقخُه الفقو  يقػـ سػػ بسا تقػـ بو الدمصة العامة لػ أمكشيا مداعجتو في وقت حاجتو إلضيا، وىػ حق
 دفع الرائل(.اإلسبلمي ويدسيو )

 :شخوط الجفاع الذخعي
يتختب عمى اجتساعيا إعفاء مدبب الزخر مغ  ،شخوط ةثبلث ،حق الجفاع الذخعي يذتخط لسسارسة

 :الرادر عشُو، وىيالزار النتفاء صفة الخصأ عغ الفعل  ،السدؤولية
 وجػد خصخ حاؿ عمى نفذ السجافع أو نفذ غضخِه:-1

لمجػء إلى الدمصة ػشيظ الػقػع بحضث ال يدتصيع السجافع االفيػ  :والخصخ ىػ األذػ الذجيج، أما الحاؿ  
 ،العامة لتحسيو مغ الخصخ، لحلظ ال نكػف أماـ حالة دفاع شخعي عشجما يتخاخى الخصخ إلى السدتقبل

 لدمصة أو االستشجاد بالشاس.ى الإض لمخصخ مغ المجػء بحضث يتسكغ السعخ  
سػاء  ،الساؿالجفاع عغ الشفذ دوف حالة عمى  ،ويبلحع إف السذخع العخاقي يقرخ حق الجفاع الذخعي

القانػف السجني السرخؼ وقانػف العقػبات كل مغ كانت نفذ السجافع أـ نفذ غضخه، في حضغ يبيح 
 الجفاع الذخعي عغ نفذ السجافع أو مالُو أو نفذ غضخِه أو مالِو. ،العخاقي
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 ،فاف كاف الخصخ مذخوعا  كاف دفعو غضخ مذخوع ،يجب أف يكػف إيقاع الخصخ أمخا  غضخ مذخوع-2
تشفضحا   قجمت لمؿبس عميوثمة مغ رجاؿ األمغ مقاومتو  عشج عع بالجفاع الذخعييدتصيع مجـخ ال فبل

 .ومقاومتو غضخ مذخوعة ،مذخوعأمخ األمغ رجاؿ عسل  ف  إذ أ ألمخ قزائي؛
السجافع متعجيا  عشج مجاوزتو  إذ يعج   ،تشاسب الجفاع مع مقجار االعتجاء دوف تجاوز أو مبالغةوجػب -3
ونكػف أماـ خصأ مذتخؾ يتحسل تعػيزو كل مشيا بشدبة  ،الزخورؼ البلـز لجفع االعتجاءر قجال

 .الزخر إحجاث مداىستو في
 :حالة الزخورة :الحالة الثانية

(، إزالة الزخر األشج بالزخر األخفلحالة الزخورة في االقشػف السجني العخاقي صػرتاف، ىسا صػرة )
 ونخػ كبل  مغ الرػرتضغ عمى حجة:  (،عاـتحسل الزخر الخاص لجرء ضخر )وصػرة 

 :إزالة الزخر األشج بالزخر األخف :الرػرة األولى
( مجني عخاقي، وىي تذضخ إلى حالة الذخز الحؼ يػاجيو ىػ 213) نرت عمى ىحه الرػرة السادة

ؼيقجـ عمى ىحا الفعل لكي  ،فعل يمحق ضخرا  بالغضخب ال  إخصخ حاؿ ال يسكغ تفاديو  ،أو يػاجو غضخه
شا مخففة تقترخ ى وتكػف مدؤولضتو ،يقي نفدو أو غضخه مغ ضخر يفػؽ الزخر الحؼ يرضب الغضخ

 .ا لحقو مغ ضخر دوف عقػبة جدائيةس  عمى تعػيس الغضخ ع
 ويذتخط لتحقق ىحه الحالة:

 .أو ييجد أمػاؿ السزصخ أو غضخه ،وجػد خصخ حاؿ ييجد نفذ السزصخ أو غضخه-1

مرجر الخصخ لػ كاف  ألف   ؛كل مغ الستزخر والسزصخ أف يكػف مرجر الخصخ أجشبيا  عغ-2
سيارتِو بدخعة شجيجة واضصخ إلتبلؼ  ادكسا لػ قىػ السدؤولية كاممة، السزصخ لتحسل  صادرا  عغ

أمػاؿ غضخِه تبلؼيا  لجىذ شخز، وألف الُستزخر لػ كاف ىػ مرجر الخصخ لكاف السزصخ في مػضع 
 قتل قاشع شخيق ىجدُه بالقتل فعبل .ى لإيزصخ  فْ أك ،الجفاع الذخعي وال مدؤولية عميو

اضصخار الدائق مثل  ،جثُو السزصخأف يكػف الزخر السخاد تفاديو أكثخ جدامة مغ الزخر الحؼ يح-3
إلتبلؼ أمػاؿ غضخه تبلؼيا  لجىذ إنداف، أما إف كاف الزخر السخاد تبلؼيو أقل أو مداويا  لمزخر 

يتبلفى إتبلؼ أمػاؿ  فْ أالستحقق فبل نكػف أماـ حالة ضخورة، بل يتحسل الستدبب التعػيس كامبل ، ك
 مػاؿ الغضخ.بجىذ إنداف، أو يتبلفى إتبلؼ أمػالِو بإتبلؼ أ



 
 

110 

ىػ تحقق حالة الزخورة التي تتسثل بسدؤولية محجث الزخر  ،ىحه الذخوط الثبلثة تػافخوحكع 
االضصخار ال يبصل حق  ألف   ،تعػيس الستزخر عّسا لحقُو مغ ضخر تتسثل في ،مدؤولية مخففة

 .الغضخ ُكميا  
 :تحسل الزخر الخاص لجرء ضخر عام :الرػرة الثانية

( مجني عخاقي، وىي تقػـ عمى السػازنة بضغ السرمحتضغ العامة 214الرػرة السادة )نرت عمى ىحه 
وتغمضب السرمحة العامة عمى الخاصة عشج تعارضيسا، فستى حجث ضخر بالسرمحة  ،والخاصة

 ضخرا  بسرالح فخدية.تجخمو لكل شخز التجخل ودرء الزخر العاـ ولػ ألحق  حق   ،العامة
صة العامة فإذا تجخل الذخز بأمخ الدم، الحالة باختبلؼ مرجر التجخل وتختمف السدؤولية في ىحه

حكع عميو بتعػيس مشاسب وإف تجخَل مغ تمقاء نفدِو كانت مدؤولضتِو مخففة، يُ أُُعفي  مغ السدؤولية، 
 ُتَقِجَرُه السحكسة وتخاعي ؼيو ضخوؼ التجخل وبػاعثِو ومجػ ما حققُو التجخل مغ نفع لمسرمحة العامة.

 
 :تسضضد بضغ الجفاع الذخعي وحالة الزخورةلا

 :أوجو الذبو :أوالً 
 في كبل الحالتضغ خصخ حاؿ يتصمب الجفع واالتقاء.يػجج : 1
 .إف اتقاء الخصخ في الحالتضغ يكػف عغ شخيق فعل ضار يرضب الغضخ: 2

 :أوجو االختبلف :ثانياً 
غضخ السعتجؼ الزخر يرضب في حضغ  ،الجفاع الذخعيحالة  يرضب الزخر شخز السعتجؼ في: 1

 .في حالة الزخورة
السزصخ ُيدأؿ في حضغ  ،السجافع مغ السدؤولية السجنية بالكامل في حالة الجفاع الذخعي: ُيعفى 2

 مدؤولية مجنية مخففة في حالة الزخورة. 
خبلؼ  الو  ،الجفاع الذخعي حالة إعفاء مختكب الزخر فيتجسع القػانضغ السجنية السعاصخة عمى -3
مختكب الفعل  (السزصخ)شيا في ذلظ، في حضغ تختمف القػانضغ السعاصخة بذأف تخؽيف مدؤولية بض

 حالة الزخورة.الزار في 
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 :تشفضح أمخ رئيذ تجب شاعتوُ  :الحالة الثالثة
وقج تزسشت فقختيا األولى قاعجة عامة مفادىا  ،( مجني عخاقي215نرت عمى ىحه الحالة السادة )

واقعا  تحت ضغط الفعل إاّل إذا كاف مختكب  ،إلى مختكبِو ال إلى اآلمخ بارتكابوِ ندبة الفعل الزار 
 .تبعاتودبب الفعل الزار إلى اآلمخ بارتكابو ويتحسل ىػ شفعشجئح يُ  ،اإلكخاه الُسمجئ

لجػ دراسة عضػب اإلرادة، ىػ التيجيج بخصٍخ جديع حاؿ يرضب  ت اإلشارةواإلكخاه الُسمجئ، كسا سبق
مثل إشيار الدبلح بػجو  )بفتح الخاء(، هلساؿ بذكٍل يدمب معُو حخية االختيار لجػ الُسكخَ الشفذ أو ا

 .إْف لع يختكبو آخخ لحسمِو عمى ارتكاب فعل أو ُيقتل
غضخ حاؿ، يرضب الشفذ أو الساؿ مدتقبل فيػ التيجيج بخصخ  (،غضخ الُسمجئأو )البلُممجئ اإلكخاه  أما

ح الخاء( حخية االختيار، بل يجعمُو مخضخا  بضغ ارتكاب الفعل غضخ دوف أف يدمب لجػ الُسكَخه )بفت
 السذخوع وبضغ تحسل األذػ الُسيجد بو.

متى كاف في ذلظ مشفحا   ،( مجني عخاقي، عجـ مدؤولية مختكب الفعل الزار215/2وتقخر السادة )
باب اإلباحة التي ذلظ مغ أس تالعسل أوجب القانػف شاعة أوامخه، وجعمفي ألمخ صجر إليو مغ رئيذ 

 تشفي عغ الفعل الزار كبل السدؤولضتضغ الجدائية والسجنية.
 :ويذتخط لئلعفاء مغ السدؤولية في حالة إشاعة أمخ الخئيذ أربعة شخوط ىي

لضيع وضيفة في إأؼ مسغ عيجت  ،أف يكػف كل مغ الخئيذ والسخؤوس مغ السػضفضغ العسػمضضغ-1
بسختبة رئيذ في غضخ الػضيفة شخز غ رئيذ أو وبالتالي فأؼ أمخ صادر ع ،السبلؾ الجائع لمحكػمة

مػضفي الذخكات  كسا ىػ الحاؿ معال يدتصيع التحرع بيحه الرػرة لجفع السدؤولية عغ نفدو، العامة، 
 .لخإ ...والسؤسدات الخاصة، واألزواج واألبشاء

 اشخ لمسػضف مختكب الفعللػ لع يكغ ىػ الخئيذ السبمغ رئيذ تجب شاعتو و صجور األمخ -2
 .الزار

حضغ أما  واجب الصاعة،و السخؤوس أن   غ  ضأو  ،مغ رئيذ واجب الصاعة ا  صادر أف يكػف األمخ -3
 ،اإلباحةحالة شعجـ ت ،أو لع يشز عميو القانػف  ،األمخ قج صجر عغ الخئيذ ألغخاض شخريةيكػف 

 .القانػف  مشيع لع يشز عمضياأو جباية مبالغ مالية  ،كأمخ مجيخ الجائخة لسػضؽيو ضخب السخاجعضغ
الفعل  (قانػنيةمذخوعية )األمخ و  (قانػنيةمذخوعية )أف يثبت السػضف متخكب الفعل الزار اعتقادُه -4

 .سا قاـ ؼيوالححر ؼيوانُو راعى جػانب الحيصة و  ،الحؼ صجر عشو
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 ،التقرضخية عغ السػضف مختكب الفعل الزارانتفاء السدؤولية  ،وحكع تػافخ ىحه الذخوط األربعة
، أؼ صادرا  بسػجب الخئيذ اإلدارؼ الحؼ أمخه بالفعل، فأف كاف الخصأ مخفؿيا  عشو ىػ يدأؿ الحؼ و 

اؿ سع)مدؤولية الستبػع عغ أ تحسمتو الجولة استشادا  ألحكاـ  أنطسة السخفق العاـ وشخيقة أدائو أعسالو،
 .(تابعيو

 السقرج الثاني
 خاقيعجني السانػن القالخاصة لفكخة الخصأ في قات تصبي

في مقابل الحاالت التي يكػف فضيا الفعل الزار مشصػيا  عمى عشرخؼ ركغ الخصأ التقرضخؼ، لكغ  
القانػف السجني يشفي عشيا صفة الخصأ، لػجػد سبب مغ أسباب إباحة ارتكاب الخصأ السدبب لمفعل 

الزخورة برػرتضيا، وإشاعة أمخ رئيذ واجب الصاعة، ىشاؾ الزار، وىي الجفاع الذخعي، وحالة 
حاالت، ال تشصػؼ في ضاىخىا عمى الخصأ التقرضخؼ، لكغ  القانػف السجني العخاقي، متأثخا  بالفقو 

ىا تصبيقات حؿيؿية وخاصة لخكغ الخصأ، وىسا حالتا مغ  حقالذخز إساءة استعساؿ  اإلسبلمي، عج 
 غضخه، ونخػ كبل  مشيسا في فخع مدتقل، كسا يأتي: حقػقو، وؾيامو باتبلؼ أمػاؿ

 .إساءة استعساؿ الحق )التعدف في استعساؿ الحق(: الفخع األوؿ
  .اإلتبلؼ :الفخع الثاني

 
 الفخع األول

 الحق )التعدف في استعسال الحق( إساءة استعسال
استعساؿ إساءة  في/ أوالتجاوز  جتشز القػانضغ السجنية السعاصخة عمى وجػد مدؤولية تقرضخية تشذأ عش

مغ  حقٍ  ةسارسديء موالسدؤولية ىشا تعشي إلداـ الذخز الحؼ ي ،مغ الحقػؽ القانػنية السذخوعة حق
بتعػيس الغضخ عغ الزخر الحؼ يمحق بو نتيجة استعساؿ الحق استعساال  ؼيو انحخاؼ أو  ،حقػقو

 .لحواالسجتسع ومر والتي تحجدىا ؾيع ،تجاوز لمػضيفة االجتساعية ليحا الحق
 

 :)إساءة( في استعسال الحق معيار التعدف
ترخؼ في حقو  ثار التداؤؿ عغ السؿياس الحؼ يسكغ المجػء إليو لتحجيج ما أذا كاف الذخز قجيُ 

لسعيار في حق أو تعدف في استعسالو، وىحا اذلظ النو أساء استعساؿ أ ـأ ،مذخوعبذكل صحيح و 
انعجاـ  أو، الفعل الزارارتكاب ضخار بالغضخ التي دفعت إلى نية اإلنطخ عجد مغ الفقياء ىػ، أما 
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استعساؿ الحق استعساال  غضخ عادؼ  أوعشج استعساؿ حقو، السرمحة السذخوعة لراحب الحق 
 الفؿيو الفخندي ػ خ ، كسا يالتحايل عمى الػضيفة االجتساعية لمحق، وقج يكػف يتعارض مع الغخض مشو

 .جػسخاف
أو مغ  ةينغ ستعساؿ الحق أمخ خاشئ سػاء صجرت عف إساءة اإذ أ ؛السعايخ ليدت دؾيقةوجسيع ىحه 

 و مرمحة مذخوعة.ؼيألف الفعل قج يعج خاشئا  ولػ كانت  ،دونيا، وىي ال تقاس بالسرمحة السذخوعة
ذا شبيعة خاصة لتعمقو بخوح الحق وغخضو  خصأ نوإف معايخ إساءة استعساؿ الحق ىػ أوالرحيح 

 انحخاؼ مدتعسل الحق عغ الػضيفة أو الغخض االجتساعي لمحق. بسعشى أف السعايخ ىػ ،اعياالجتس
 

 :نطخية التعدف في استعسال الحق في القانػن السجني العخاقي
في الباب التسيضجؼ مغ القانػف  (نطخية التعدف في استعساؿ الحق)أورد السذخع العخاقي الشز عمى 

بل حتى عمى  ،لتكػف نطخية عامة تشصبق عمى جسيع الحقػؽ الذخرية والعضشية ،السجني العخاقي
تقرضخؼ يمتـد مغ  أوإساءة استعساؿ الحق خص ،الفشانضغمػاؿ السعشػية كحقػؽ السؤلفضغ والسختخعضغ و األ

 .( مغ القانػف السجني العخاقي6صجر عشو بتعػيس الزخر الشاشئ عشو وفقا  لشز السادة )
ويتختب عميو  ،استعساؿ الحق فضيا غضخ جائد عج  مجني عخاقي، ثبلث حاالت ي( 7ادة )وقج أوردت الس

 :ىي وىحه الحاالت الثبلثة ،ؾياـ السدؤولية السجنية لسغ تجاوز الحق
  .اإلضخار بالغضخ ،إذا قرج السدتعسل حقو: 1
 .قل أىسية مغ الزخر البلحق بالغضخأتحقضق مرمحة  ،إذا قرج مدتعسل حقو: 2
 .تحقضق مرمحة غضخ مذخوعة ،إذا قرج مدتعسل حقو: 3
 

 :استعسال الحق بقرج اإلضخار بالغضخ :الحالة األولى
ال لغخض  ،لسجخد إلحاؽ الزخر بالغضخوىي تذسل جسيع الحاالت التي يدتعسل فضيا الذخز حقو 

 .فيشا يتحسل مدؤولية فعمو الزار ،تحقضق مشفعة لشفدو
مثل  ،ال لقرج االنتفاعلسجخد اإلضخار بالجار كأف يبشي شخز في أرضو  كثضخة،واألمثمة عمى ذلظ 

 بشاء ججار أو مجخشة أو سياج أو غضخ ذلظ...
لحا يقع عمى عاتق الستزخر إثبات كػف الفاعل لع يقرج  ،الشية أمخ نفدي ذاتيولسا كاف القرج أو 

 ،راضخ القزاء عغ نية اإل بحثي ،مغ استعساؿ حقو سػػ إلحاؽ الزخر بو، فإذا لع يتسكغ مغ ذلظ
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مغ وراء  ،)مدتعسل الحق(الفعل الزار  استخبلصيا مغ عجـ وجػد أية مرمحة لسختكبمغ خبلؿ 
 .ليقخر أف القرج ىػ اإلضخار بالغضخ ،استعساؿ حقو

 
 الزخر البلحق بالغضخ:قل أىسية مغ استعسال الحق لتحقضق مرمحة أ :الحالة الثانية

لراحب الحق مغ وراء استعساؿ حقو، ال يكفي إلعفائو مغ ف مجخد وجػد مرمحة مذخوعة إ
متى تدبب ىحا االستعساؿ بزخر يمحق الغضخ، بل يجب أف تكػف ىحه السرمحة  ،السدؤولية السجنية

)السذخوعة( كبضخة األىسية وأكثخ بكثضخ مغ الزخر البلحق بالغضخ لتكػف مبخرا  الستعساؿ الحق، فإذا 
عّج الذخز متعدفا  في  ،( قمضمة األىسية ؾياسا  بالزخر البلحق بالغضخكانت ىحه السرمحة )السذخوعة

 .استعساؿ حقو وألـد بالزساف
معيار مػضػعي يقتخف  ،كبخ مغ الزخر البلحق بالغضخ مغ عجمياومعيار كػف السرمحة أىع وأ

كسة تدتقل محو  ،أثخ لمباعث أو القرج بذأنووال  ،بالسػازنة بضغ مرمحة مدتعسل الحق والستزخر
 .تشاسب أو عجـ تشاسب السرمحة مع الزخر السػضػع بتقجيخ

بذأف ىجـ الحائط ( 1292) ، مشيا السادةمػادعجة وقج شبق القانػف السجني العخاقي ىحه الرػرة في 
ق بو أية مرمحة ق عشج فقجاف العقار السختفَ ( بذأف تحخيخ العقار السختفِ 1284السادة )السزخ بالجار، و 

 ( بذأف تدػيخ الجار ممكو ما لع يسشع جاره مغ مسارسة بعس حقػقو.1161) لسادةوا ،مغ االرتفاؽ
  

 استعسال الحق لتحقضق مرمحة غضخ مذخوعة: :الحالة الثالثة
 تياأىسضفي أف تكػف لراحبو مرمحة تفػؽ  ،ال يكفي لتبخيخ استعساؿ الحق الحؼ يمحق ضخرا  بالغضخ

فاف  مرمحة مذخوعة، ،السرمحة التي تفػؽ الزخر الزخر البلحق بالغضخ، بل يجب أف تكػف تمظ
وألـد مدتعسل  ،وتختبت السدؤولية ،أماـ تعدف في استعساؿ الحق-ببداشة-كشا  ،كانت غضخ مذخوعة

 حقو بالزساف.
إذا كاف تحقضق ، و إذا خالف حكع نز قانػني آمخ تعساؿ الحق غضخ مذخوع في حالتضغ:ويكػف اس

تأجضخ شقق  أو ،مثل تأجضخ شخز داره مخدنا  لمسسشػعات ،واآلدابالسرمحة يخالف الشطاـ العاـ 
مغ  الخحضلأو اقتشاء حضػاف مؤٍذ لحسل بؿية الجضخاف عمى  ،شخب السشكخاتعسارتو لمعب القسار و 

 .الخ ...مداكشيع
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( مجني عخاقي ما 7) ي السادةويبلحع عمى حاالت إساءة استعساؿ الحق الثبلثة السشرػص عمضيا ف
 يأتي:

ضد بضغ إساءة استعساؿ الحق السزخة بالسرمحة العامة أو تمظ السزخة بالسرمحة إنيا لع تسِّ  :1
تقضضج الحق أو مع  ،ىػ الزساف ،ذجد الشز مع السرمحة العامة بجعل الجداءتويفتخض أف ي الخاصة،

  .وإبقاء الجداء في الحالة الثانية عمى الزساف فقط ،سمبو
ة في إساءة استعساؿ الحق حخيص( كػنيا 7أف تتزسشيا السادة ) ىشاؾ حالة رابعة كاف يفتخض: 2

نو أمع  ،لمغضخ ا  أف مدتعسل حقو يكػف متعدفا  متى سمظ لتحقضق مرمحتو سبيبل  نتج عشو ضخر  :وىي
 كاف يدتصيع سمػؾ سبضل آخخ ال ضخر ؼيو عمى الغضخ. 

مدتؿببل  مغ صػر إساءة استعساؿ عامة تحتاط لسا يسكغ أف يدتجج قاعجة وضع  ججر بالسذخع،األ: 3
في كل مخة يخخج فضيا استعساؿ الحق عغ جادة بالشز عمى أف  مدتعسل الحق يعج  متعدفا   ،الحق

 الػضيفة االجتساعية لمحق.

 الفخع الثاني

 اإلتبلف
 أما إتبلؼ مباشخ:إخخاج الذيء مغ مجاؿ االنتفاع بو فائجة مصمػبة عادة، وىػ  يقرج باالتبلؼ:

الحؼ يحرل  وىػ :فاصل، أو إتبلؼ تدببا  لو فعل السباشخ ف يفرل بضغ التمف وبضغ دوف أيحرل 
بفعل يخد عمى شيء يؤدؼ إلى تمف شيء آخخ، مثل ىجـ ججار لذخز وسقػشِو عمى بشاء الجار، 

ة تحسل موسقػط الججار عمى بشاء الغضخ وىجمِو إتبلؼ تدببا ، أو قصع سمد فيجـ الججار إتبلؼ مباشخ،
 الخ... .ا وتحصسيا إتبلؼ تدببا  وىكحاوسقػط الثخي ،لمديشة، فقصع الدمدمة إتبلؼ مباشخ ثخيا

إال إنو خالفُو بعجـ التسضضد  ،أحكاـ اإلتبلؼ مغ الفقو اإلسبلمي ووالسذخع العخاقي، عمى الخغع مغ اقتباس
 في الحكع بضغ اإلتبلؼ مباشخة  واإلتبلؼ تدببا .

 
 :السجني العخاقيتصبيقات اإلتبلف في القانػن 

في السادتضغ  نز  ، إذ ( مجني عخاقي191_186نز السذخع العخاقي عمى أحكاـ اإلتبلؼ في السػاد )
(، 187، ثع  قخر في السادة )معشاه وأنػاعو وحكسوِ بض غ ( عمى القاعجة العامة في اإلتبلؼ و 186-191)

إذا ىجـ شخز عقار الغضخ، كاف مالظ العقار مخضخا  بضغ تخؾ األنقاض لميادـ، ويصالبُو بؿيسة أنو 
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األنقاض، وأنقز ؾيستيا مغ ؾيسة  السالظأخح  ، مع التعػيس عسا لحقُو مغ ضخر، وبضغالبشاء كامبل  
يادـ أف يعضج كسا يدتصيع ال ،صالب بؿيسة البشاء الستبقي، مع التعػيس عّسا لحقُو مغ ضخريالعقار، و 

 ض السالظ عغ األضخار اأُلخخػ فضتخمز مغ السدؤولية.البشاء كسا كاف، ويعػِّ 
مالظ العقار الغضخ إذا قصع أحج أشجار الغضخ، كاف  أنو (188في السادة )كسا قخر السذخع العخاقي 

ضخار مع التعػيس عغ األ ،تخؾ األشجار السقصػعة لمقاشع، ويصالبُو بؿيستيا قائسة ،ُمخضخا  بضغ
وأنقز  ،اأُلخخػ، وبضغ أخح األشجار السقصػعة، ويصالب مختكب الفعل الزار بؿيسة األشجار قائسة  

 مغ ؾيستيا ؾيسة األشجار السقصػعة، مع التعػيس عغ األضخار اأُلخخػ.
فإف أعمغ شخز إف فبلنا  ولجُه  ،إذا غخ  أحُج، أحجا ، ضسغ الغخرأنو ( 189في السادة )كسا قخر 

ثع تبضغ إنُو ولج غضخُه، كاف لَسْغ تعامل معُو في الدػؽ الخجػع عمى الُسعمغ بثسغ ما  ،بالتجارة السأذوف 
 تعامل مع الربي عميو، مع التعػيس عغ األضخار اأُلخخػ.

فإف  ،إذا أتمف أحج أمػاؿ غضخُه عمى اعتقاد إنيا مسمػكة لُو، َضِسَغ التمفأنو ( 191في السادة )وقخر 
 لسالظ الحؿيقي فبل ضساف.كاف التمف بإذف ا

 
 الفخع الثالث

 الغرب
، لغخض اإلحاشة بتفاصضل الغرب، مغ بياف معشاه لغة واصصبلحا ، زمعخفة  و، والػقػؼ أحكامالبج 

السل مدؤولية غاصب ، ومعخفة حكع زوائج السغرػب، وبياف حكع التغضخات في الساؿ السغرػبعمى 
 ، وذلظ في الفقخات الدت اآلتية:لمغرب حاؿ مداوٍ و األوؿ، وىل ىشاؾ غاصبمغ 

 أوال : معشى الغرب.

 .أحكاـ الغربثانيا : 

 .حكع التغضخات في الساؿ السغرػبثالثا : 

 .حكع زوائج السغرػبرابعا : 

 .مدؤولية غاصب الغاصب خامدا :
 .الحاؿ السداوؼ لمغربسادسا : 

 



 
 

117 

  :معشى الغربأواًل: 
أخح ماؿ متقـػ مسمػؾ لمغضخ عغ فيػ  اصصبلحا ، أما وجو حق،دوف لغة ، أخح الساؿ ضمسا  الغرب 

( مجني عخاقي، عمى 197شخيق التعجؼ عمى وجو يديل يج صاحبو عشُو، وىػ يخد بسػجب السادة )
في حضغ ال يخد عشج اإلمامضغ أبي  ،السشقػؿ والعقار كسا يخػ اإلمامضغ الذافي ودمحم بغ الحدغ الذافعي

 السشقػؿ. حشيفة وأبي يػسف إال عمى
 

 :أحكام الغربثانيًا: 
 بسا يأتي: تتمخز أحكاـ الغرب

استشادا  ألحكاـ الغاصب ُممـد بخد السغرػب إلى مالكِو عضشا  في مكاف الغرب إف كاف مػجػدا  : 1
كاف  ،( مجني عخاقي، وإذا صادؼ مالظ السغرػب الذيء لجػ الغاصب في مكاف آخخ192)السادة 

وُأجخة الشقل عمى الغاصب، مع  ،إف شاء شمب ردُه إلى مكاف الغربأو  ،ُمخضخا  إف شاء أخحُه ىشاؾ
 التعػيس عغ اإلضخار اأُلخخػ البلحقة بالسالظ.

إذا كاف الغاصب قج استيمظ السغرػب أو أتمفُو أو ضاع مشُو أو أتمف كمو أو بعزُو بتعجيو أو  :2
غ الستذابيات ، ومثمُو إف كاف متؿيسيامغ الغ ؾيستُو إف كاف دوف تعجيو ضسشُو الغاصب، ؼيزس

 مجني عخاقي.( 193)استشادا  ألحكاـ السادة يـػ الغرب أو يـػ السصالبة القزائية  ،ت(ثميا)الس
رب، فإذا تمف العقار أو أجخ مثمُو شضمة مجة الغ التـد الغاصب بخده مع ،إذا كاف السغرػب عقارا  : 3

مجني عخاقي،  (197)استشادا  ألحكاـ السادة لدمُو الزساف، نقرت ؾيستو ولػ دوف تعِج مغ الغاصب 
في األجخ( بػ)و  ()الزسافالسصالبة بػالتي أجازت وقػع الغرب عمى العقار مغ جية، وأجازت اجتساع 

 خبلفا  لمفقو اإلسبلمي.وقت واحج 
ثع تمف السغرػب كبل  أو جدء ، كاف  ،غرػب )معاوضة  أو تبخعا (اصب بالسإذا ترخؼ الغ :4

خ الخجػع عمى َمْغ ترخؼ لو الغاصب، وليحا األخض ا  بضغ تزسضغ الغاصب أو تزسضغخ ضخالسغرػب م
 مجني عخاقي. (211)استشادا  ألحكاـ السادة الغاصب بزساف االستحقاؽ، 
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 :سال السغرػبالحكع التغضخات في ثالثًا: 
إف شاء استخد السغرػب عضشا  مع التعػيس  ،إذا تغضخ السغرػب عشج الغاصب، فالسالظ بالخيار :1

 ورجع عميو بالزساف كامبل . ،وإف شاء تخؾ السغرػب لمغاصب ،عسا لحقو مغ ضخر
قي الساؿ السغرػب كاف ضامشا  وب ،تبجؿ أسسوب بحضث يخ الغاصب الذيء السغرػ ذا غضِّ : إ2

 .فأنو يزسغ الحشصة والسحرػؿ لو ،زراعتيا في أرض الغاصبمثل غرب حشصة و  ،لمغاصب
بالخيار، أف كاف السالظ  ،ذا غضخ الغاصب بعس أوصاؼ السغرػب بأف زاد عميو شضئا  مغ مالو: إ3

شاء تخؾ  فْ وإ ،دفع ؾيسة الديادة لمغاصب، مع التعػيس عسا لحقو مغ ضخرشاء استخد السغرػب و 
 .مجني عخاقي (194/3) استشادا  ألحكاـ السادة عميو بكامل الزساف عرجالسغرػب لمغاصب و 

رب، فميذ أماـ السالظ سػػ قبػؿ الذيء كسا ىػ مع : إذا تشاقرت كسية السغرػب بعج الغ4
رػب بدبب استعساؿ أو فعل الغاصب لكغ أذا تشاقرت ؾيسة السغ ،ضخار األخخػ غ األعالتعػيس 

 مجني عخاقي.( 195)استشادا  ألحكاـ السادة لدمو الزساف 
 

 :حكع زوائج السغرػبرابعًا: 
ألنيا  ؛الخ مغرػبة مثمو ...بجؿ اإليجار ،ولضج الساشية ،زوائج الذيء السغرػب مثل نتاج األرض

السدتسج مغ رأؼ  ،مجني عخاقي( 196)استشادا  ألحكاـ السادة تمحق باألصل وتأخح حكسو تساما ، 
وف زوائج السغرػب أمانة في يج الحيغ يعج   ،ليو الحشؽيةخبلفا  لسا ذىب إ ،الذخيعةجسيػر فقياء 

 الغاصب ال يزسشيا إال إذا ىمكت بتعٍج مشو أو تقرضخ. 
 

 :مدؤولية غاصب الغاصبخامدًا: 
لغاصب كاف السالظ مخضخا  بضغ اوإذا تمف السغرػب في يج غاصب  ،غاصب الغاصب بحكع الغاصب

الخجػع عمى الغاصب األوؿ أو عمى الغاصب الثاني أو الخجػع عمضيسا معا  كل بقجر معضغ، وإذا 
  .مجني عخاقي( 198/1)استشادا  ألحكاـ السادة ضسغ الثاني كاف لو الخجػع عمى األوؿ 

بضغ تزسضغ الغاصب  وإذا اتمف شخز الساؿ السغرػب وىػ في يج الغاصب كاف السالظ بالخيار
استشادا  ألحكاـ السادة  وليحا الخجػع عمى الستمف، أو تزسضغ الستمف وليذ لو الخجػع عمى الغاصب

مغ السدؤولية  أبخ فإنو ب ،غاصب الغاصب بخد السغرػب إلى مالكوقاـ ذا ، أـ إمجني عخاقي( 198/2)
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استشادا  ىػ والغاصب األوؿ، لكغ لػ رده إلى الغاصب األوؿ بخؼء ىػ فقط مغ الزساف تجاه السالظ 
 مجني عخاقي.( 199)ألحكاـ السادة 

وىػ ما يدسى في الفقو  ،ويجب مبلحطة أف مغ يزسغ ؾيسة العضغ السغرػبة إلى مالكيا يتسمكيا
جع السالظ بالزساف عمى الغاصب األوؿ فمػ ر  ،)تسمظ العضغ السغرػبة بالزساف( اإلسبلمي قاعجة

ولو الخجػع بالزساف عمى  ،اضسغ ممكا  لسغ دفع ؾيستيا وىػ الغاصب األوؿ ،وأخح مشو ؾيسة العضغ
 الغاصب الثاني الحؼ صار كأنو غرب شيء مغ ممكو.

 
 لحال السداوي لمغرب:اسادسًا: 

السداوؼ لو في الحكع واألثخ عمى حكع الحاؿ السذابو لمغرب و  مجني عخاقي( 211) تشز السادة
وإذا تمفت في يجه بعج  ،إذ يكػف األخضخ بحكع الغاصب ،مثل إنكار الػديعة مغ قبل الػديع ،القانػني

 .عمى العكذ تساما  مغ حاليا قبل اإلنكار فبل يزسغ أال ىمكت بتعٍج مشو أو تقرضخ ،اإلنكار ضسشيا
األثخ القانػني بضغ يج األمانة ويج الزساف في تحسل تبعة واألساس القانػني ليحه الحالة ىػ التسضضد في 

 ،والسدتعضخلجيو السػدع يج ىي يج حائد الذيء دوف قرج تسمكو مثل و  ،يج األمانة إذ أف   ،اليبلؾ
أؼ  ،وأو أخحىا دوف إذن ،حقوجو يج ضساف في حاؿ حبذ األمضغ العضغ عغ مالكيا دوف  إلى تشقمب

لحيازه بشية عشج انقبلب الشية مغ الحيازة نيابة عغ السالظ إلى ا ،الزسافتشقمب الضج مغ األمانة إلى 
 .يعج حبذ الػديعة عغ مالكيا دوف وجو حق إنكارا  لمػديعةالتسمظ، إذ 

عشجىا بحكع الػديع ويعج  ،أمانة إلى يج ضسافيج قمب يج الػديع مغ شتإذ  ،أيزا   والعكذ صحيح
ىمكت بقػة كانت قج ىمكت بجوف تعٍج أو تقرضخ مشو أو  ويتختب عميو ضساف الػديعة ولػ ،الغاصب

 قاىخة.
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 السصمب الثالث
 عبلقة الدببية بضغ الخصأ والزخر

 .مفيـػ العبلقة الدببيةأوال : 

 .اإلشكاليات القانػنية عشج تقجيخ العبلقة الدببيةثانيا : 
 .عبء إثبات العبلقة الدببيةثالثا : 
 .في انقصاع العبلقة الدببيةأثخ الدبب األجشبي رابعا : 

 
 :مفيػم العبلقة الدببيةأواًل: 

عجـ تشفضح السجيغ السدؤولية العقجية أف يكػف الزخر نتيجة شبيعية لنصاؽ في يقرج بالعبلقة الدببية 
بػاجب السجيغ كػف الزخر نتيجة مباشخة لئلخبلؿ أف ي ،في السدؤولية التقرضخيةالتدامو العقجؼ، و 

 الشتيجة السباشخة واحج.الشتيجة الصبيعية، و ومعشى ، القانػني
فقج يقع الزخر ، )التعاقجية والتقرضخية(السجنية والعبلقة الدببية ركغ ثالث ميع في صػرتي السدؤولية 

الخصأ ويقع الزخر دوف أف تكػف بضشيسا عبلقة  تػافخوقج يالعبلقة الدببية ولػ لع يػجج خصأ، تشيس و 
آخخ مغ غضخ أف يكػف شخز دىذ فعشج  ،رسسية ة دوف رخرة ؾيادةة الذخز سيار سببية، مثل ؾياد

 ،زخرال وركغ ،خصأتػافخ ركغ الفيشا  ،تبلفي الجىذ الدائق غضخ الحاصل عمى رخرة ؾيادة بػسع
 .لكغ ال عبلقة سببية بضغ عجـ حسل إجازة الدػؽ وبضغ حادث الجىذ

 :اإلشكاليات القانػنية عشج تقجيخ العبلقة الدببيةثانيًا: 
لشتائج الستختبة عمى فعل واحج، عشج تعجد ا ،األولى، ركغ العبلقة الدببية إشكالضتضغ أساسضتضغ خضيث 
 ، ونى كبل  مغ االشكالضتضغ عمى حجة:الثانية عشج اجتساع عجد مغ األسباب في أحجاث الزخرو 

ة بالشدبة إلى تػافخ فأف العبلقة الدببية تعج م ،واحج أعشج تعجد الشتائج الشاشئة عغ خص :اإلشكالية األولى
 .الشتائج السباشخة لحلظ الخصأ دوف الشتائج غضخ السباشخة

مثل وفاة شخز مخيس بالقمب  ،عشج اجتساع عجد مغ األسباب في أحجاث الزخر اإلشكالية الثانية:
يكػف الزخر نتيجة فأف تحجيج الدبب الحؼ  ،عشج ضخبو ضخبا  ما كاف لضؤدؼ إلى وفاتو لػال مخضوِ 

 يكػف استشادا  إلى واحجة مغ نطخيتضغ: ،شبيعية لو
لتحجد مشيا ما  ،والتي تبحث األسباب جسيعا  كبل  عمى إنفخاد :تكافؤ( األسبابأو ) نطخية تعجد :األولى

فتتعادؿ األسباب في تدببيا بػقػع  ،تدتصيع معو القػؿ بأنو لػال حجوث ذلظ الدبب ما وقع الزخر
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ؼيكػف كل مغ الزخب ومخض القمب سببا  لمػفاة في  ،حجوث الزخريعج  كل مشيا سببا  في و  ،الزخر
 السثاؿ الستقجـ. 

بضغ الدبب الفّعاؿ أو –عشج تعجد األسباب-التي تسضد  :نطخية الدبب الفّعاؿ أو الدبب السشتج :الثانية
ويكػف الدبب فعاال   ،فتعتج باألوؿ دوف الثاني ،الثانػؼ  شتج أو الخئيدي لحجوث الزخر، وبضغ الدببالس

وأنو كاف كاؼيَا ألحجاث الزخر، أؼ أف مخض القمب في السثاؿ  ،متى كاف الزخر نتيجة لو ،)مشتجا (
 الستقجـ ىػ الدبب الفعاؿ أو السشتج لمسػت.

جأ القانػناف كسا ب ،متأثخا  بالفقو اإلسبلمي بشطخية الدبب الفعاؿ ىحه ،وقج أخح القانػف السجني العخاقي
 األمخ. السرخؼ األخح بيا بعج أف كانا يعتجاف بشطخية تعادؿ األسباب أوؿالسجنياف الفخندي و 

 
 :عبء إثبات العبلقة الدببيةثالثًا: 

إسشادا لمقاعجة  (،شالب التعػيس)يقع عبء إثبات ركغ العبلقة الدببية عمى عاتق مجعي الزخر 
يدضخا  عغ شخيق  ف يكػف أثبات ىحا الخكغ أمخا  أويغمب  (،)البضشة عمى مغ ادعى ،العامة في اإلثبات

لضشتقل عبء اإلثبات عشج  ،بل تشتفي الحاجة في كثضخ مغ األحياف إلثباتو بدبب وضػح القخائغ ،القخائغ
الحؼ يقع  ،مختكب الزخر )السجيغ( ،ذاؾ مغ شالب التعػيس )الجائغ( إلى السصمػب مشو التعػيس

 شخيقتضغ: ػحجوىحا الشفي يكػف بإ ،و عبء نؽيوعمي
ثبات السجيغ أف الخصأ التقرضخؼ الرادر عشو لع يكغ ىػ الدبب ، عغ شخيق إأما نفي بصخيق مباشخ

 .في حجوث الزخر الحؼ لحق بالسجعي
والحؼ دفع السجيغ الرتكاب  ،برػره األربعة ،بإثبات وجػد الدبب األجشبي ،أو نفي بصخيق غضخ مباشخ

 .ةمباشخ بالسجعي لحق الزخر أالدبب األجشبي ىػ ما  ف  أو أ ،الفعل الحؼ نذأ عشو الزخر
 

  :أثخ الدبب األجشبي في انقصاع العبلقة الدببيةرابعًا: 
وأف  ،أف أثبات الدبب األجشبي يعفي مغ السدؤولية ،عخاقيالسجني مغ القانػف ال (212) بضشت السادة

فعل و  ،خصأ الستزخرو  ،فجائيالحادث وال)حادث سساوؼ(،  قػة قاىخةىي، الصػر الدبب األجشبي 
 .الغضخ

 ويخمط بضغ مرصمحات الفقو اإلسبلمي والفقالسذار إليو، ( 212نز السادة ) أف   ويبلحع أوال ،
كسا يدتعسل القػة القاىخة والحادث  ،وىي تعبضخ فقيي أسبلمي ،فيػ يدتعسل اآلفة الدساوية ،البلتضشي
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الحادث الدساوؼ ىسا تعبضخ واحج واألفزل والرحيح أف القػة القاىخة و  ،البلتضشي الفجائي وىسا مغ الفقو
 .االستغشاء بأحجىسا عغ كمضيسا

سة عغ قػػ عغ الحادث الفجائي، إذ القػة القاىخة ناج كسا يبلحع ثانيا ، أف القػة القاىخة تستاز بػضػح
عجـ القجرة عمى التػقع وعجـ القابمية عمى الجفع عشج  لو عشرخا تػافخا ية وغضخ الصبيعة مس  لصبيعا

أما الحادث الفجائي فيػ ما يخجع إلى أمخ داخمي في  الخ، ...الػقػع كبخكاف أو زلداؿ أو حخب
قامة السدؤولية وبالتالي فأف الحق عجـ أ ،السرانعمذاكل اآلالت و وحػادث مثل حػادث الشقل  ،األشياء

متى ندب سبب الحادث إلى تقرضخ أو إىساؿ مغ الحارس  ،عغ القػة القاىخة بخبلؼ الحادث السفاجئ
 .دبب الزخرمعمى الذيء 

آفة سساوية( أو حادث )حادث سساوؼ،  أؼ سبب أجشبي مغ قػة قاىخة تػافخوعمى أية حاؿ، فأف 
أما إذا ثبت أف الزخر  ،القانػف السجني العخاقيي السجيغ مغ السدؤولية )الزساف( في يعف ،مفاجئ

تحسل األجشبي يمغ الزساف و فقط السجيغ  ىعفؼينجع عغ فعل الغضخ األجشبي عغ الحادث تساما ، 
لػحجه، متى نجح السجيغ السصالب بالتعػيس في أثبات أف الزخر )التعػيس( دبب الزخر الزساف م

 .نجع عغ خصأ أجشبي أستغخؽ خصأه تساما  
وثبتت العبلقة الدببية  ،ث الزخراحجإعميو مع خصأ الغضخ األجشبي في  أذا أشتخؾ خصأ السجعىأما 

، عميو والغضخ األجشبي لسجعىوكاف كل مغ ا ،كاف لمزخر سبباف ،بضغ الخصأ السذتخؾ وبضغ الزخر
ل والتزامغ، وكاف لمستزخر حق الخجػع بالتعػيس عغ تعػيس السجعي الستزخر بالتكاف غمدؤولض

اآلخخ بسا دفع  يدتصيع مغ دفع التعػيس الخجػع عمىمشيسا بالتعػيس كمو، و  ضيسا معا  أو عمى أؼٍّ عم
ويقع مغ التعػيس  ،مغ نرضبو ؼيو، إذ تػزع السدؤولية بضشيسا حدب الفعل السشدػب إلى كل مشيسا

إلى كل  ف أمكغ تحجيج جدامة الخصأ السشدػبإىحا  ،شدبة الخصأ الرادر عشوبعمى عاتق كل مشيسا 
 قدع التعػيس بضشيسا بالتداوؼ.جخػ تإال و  ،مشيسا

متى  ،، سببا  أجشبيا  يعفي السجيغ مغ الزساف(التعػيس بالسجعي، شال)كسا يعج خصأ الستزخر نفدو 
أف يكػف الخصأ -أحيانا  –يحرل  لكغْ  ،أثبت األخضخ أف الزخر الحؼ لحق السجيغ كاف كمو بدببو ىػ

كسا في حالة ترادـ سيارتضغ وكاف كبل  ،الزخر، وبضغ الجائغ الستزخر مذتخكا  بضغ السجيغ مختكب
 ، وىحه الشدبةيتحسل كل سائق مغ التعػيس بشدبة مذاركتو في الخصأ السذتخؾفيشا  ،مقرخا   الدائقضغ

لػ كاف خصأ الستزخر نفدو عسجيا  أو كاف  ، لكغْ كخجل السخور مثبل   أىل الخبخة واالختراص ىاقجر ي
أستغخؽ خصأ السجيغ السصمػب مشو دفع التعػيس، كسا لػ كاف الستزخر ىػ مغ ألقى  جديسا  بحضث
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كاف ذلظ سببا  أجشبيا   فرجمو سائق الديارة وأودػ بحياتو، بشفدو أماـ الديارة عسجا  بقرج االنتحار،
مع التشػيو  ،( مجني عخاقي211مغ الزساف، وىػ ما نرت عميو السادة )مختكب الزخر عفي السجيغ ي

العبلقة الدببية وتقجيخ ندبتيا وأال  تػافخإلى أف حكع القزاء بالتعػيس يجب أف يتزسغ التحقق مغ 
 كاف حكسيا عخضة لمشقس مغ لجَف محكسة التسضضد.

 السصمب الثالث

 السدؤولية عغ ضخر اآلالت السيكانيكية واألشياء التي تتصمب عشاية خاصة 

، وىي تذضخ الى تصػر أحكاـ السدؤولية (1)عخاقي ( مجني231تشز عمى ىحه السدؤولية السادة )
السجنية بفعل تصػر الحياة االقترادية وتعقج السبتكخات الرشاعية، ؼبعجما كانت ىحه السدؤولية تقاـ 
عمى أساس الخصأ الثابت، يعشي الحؼ يجب إثباتو، أضحت تقاـ عمى أساس خصأ مفتخض فخضا  غضخ 

ت ليربح أساسيا فخضا  قاببل  ألثبات العكذ، وانتيت الى قابل لمشفي أو اثبات العكذ، ثع تصػر 
 إقامتيا عمى أساس فكخة )تحسل التبعة(.

ولبلحاشة بالسدؤولية عغ ضخر اآلالت السيكانيكية واألشياء التي تتصمب عشاية خاصة، البج  مغ بياف 
نػني، في أربع السقرػد باألشياء، وتحجيج شخز السدؤوؿ عغ ضخرىا، وبياف شخوشيا، واساسيا القا

 فقخات، عمى الشحػ اآلتي:

 أوال : السقرػد باألشياء مغ مشطػر ىحه السدؤولية.
 ثانيا: السدؤوؿ عغ ضخر اآلالت السيكانيكية واالشياء التي تتصمب عشاية خاصة.

 ثالثا: شخوط السدؤولية عمى اآلالت السيكانيكية واالشياء تتصمب عشاية خاصة.

 ضخر اآلالت واالشياء ذات العشاية الخاصة. رابعا : اساس السدؤولية عغ

 

 أواًل: السقرػد باألشياء مغ مشطػر ىحه السدؤولية:
تتختب السدؤولية عغ اآلالت السيكانيكية واالشياء غضخ الحية األخخػ، عمى كل ضخر يحجث بفعل 

شياء شيء غضخ حي، خبل البشاء الحؼ لو أحكاـ خاصة بالسدؤولية عغ ضخره سبق بيانيا، وىحه اال
قدساف، أما آالت ميكانيكية، أو أشياء أخخػ تتسضد عغ غضخىا مغ األشياء والجسادات بانيا تحتاج 

 عشاية مخرػصة لمػقاية مغ ضخرىا.

                                                           
 ( مجني سػؼياتي.454( مجني مرخؼ، و )078وىي تقابل السادة )( (1
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ويقرج باآلالت السيكانيكية، كل شيء تدضّخه قػة دافعة، بغّسِ الشطخ عغ مرجرىا، سػاء أكانت 
 الصاقة الشػوية أو الحخارية أـ الضج البذخية.الكيخباء أـ الشار أـ السياه أـ السحخوقات أـ 

أما األشياء التي تتصمب عشاية خاصة لمػقاية مغ ضخرىا، فيي جسادات أو أشياء غضخ محجدة عمى 
سبضل الحرخ، يتخؾ أمخ تقجيخىا إلى محكسة السػضػع، دوف أْف يكػف لسحكسة التسضضد رقابة عمى 

الكيخباء، أنابضب السياه، السػاد سخيعة االشتعاؿ،  تقجيخىا ليا، ومشيا عمى سبضل السثاؿ أسبلؾ
 السفخقعات، األسمحة، اآلالت الجارحة...الخ.

 
 ثانيا: السدؤول عغ ضخر اآلالت السيكانيكية واالشياء التي تتصمب عشاية خاصة:

تقع ىحه السدؤولية عمى عاتق مغ تكػف اآلالت السيكانيكية واالشياء التي تتصمب عشاية خاصة تحت 
خفو وسيصختو واشخافو، ويكػف )صاحب الضج( عمضيا، ؼيكػف معشى الترخؼ والديصخة واالشخاؼ، ىػ تر

 الديصخة الفعمية، وىػ ذات معشى )الضج( في الفقو اإلسبلمي، و)الحخاسة( في الفقو االتضشي.
أو  واالصل أف الذيء أو اآللة يكػف تحت ترخؼ مالكو، لكغ ال مانع مغ أف تشتقل الديصخة الفعمية

الضج أو الحخاسة، إلى غضخ السالظ، عشجما تكػف الديصخة الفعمية عمى اآللة أو الذيء لغضخ السالظ، سػاء 
 باإلدارة أـ اإلجارة أـ الػديعة أـ الخىغ...الخ.

وأحيانا  تخخج الديصخة الفعمية عمى الذيء مغ يج صاحبيا عشػة عشج سخقتو أو غربو مشو، ؼيكػف 
الديصخة الفعمية عمى الذيء، وبالتالي ىػ السدؤوؿ أماـ القانػف عس ا ُيحجثو مغ الحائد ىػ صاحب 

ؿ غضَخه الدمصة الفعمية عمى الذيء،  ضخر، كسا يحرل أحيانا  أخخػ أف  مالظ الذيء أو صاحبو، يخػِّ
حجثو مثل إعصاء السالظ سيارتو لدائق يقػدىا أو البشو يدتخجميا، فضبقى السالظ ىػ السدؤوؿ عس ا تُ 

الديارة مغ ضخر، عمى الخغع مغ أف  ؾيادة الديارة بضج غضخه، وىػ سائقو أو ابشو، ما دامت الديصخة 
الفعمية باؾية لمسالظ، فاذا أخح الدائق أو االبغ الديارة دوف اذف مالكيا، أو قاد أؼٌّ مشيسا الديارة دوف 

االبغ، وكاف ىػ السدؤوؿ عغ ضخرىا،  رقابة وإشخاؼ السالظ، انتقمت الديصخة الفعمية إلى الدائق أو
 ؼيسكغ القػؿ بعبارة جازمة، أف  السدؤولية عغ األشياء واآلالت تجور مع الديصخة الفعمية وجػدا  وعجما .
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 ثالثًا: شخوط السدؤولية عمى اآلالت السيكانيكية واالشياء تتصمب عشاية خاصة:
ت السيكانيكية واالشياء األخخػ التي تتصمب عشاية يذتخط لؿياـ السدؤولية عغ الزخر الحؼ تحجثو اآلال

 : أف تكػف اآللة أو الذيء تحت ترخؼ شخز السدؤوؿ.1خاصة شخشاف: 
 .: أف يقع الزخر بفعل إيجابي لآللة أو الذيء2                

 
 الذخط األول: أن تكػن اآللة أو الذيء تحت ترخف شخز السدؤول:

أو الذيء الحؼ يتصمب عشاية خاصة، تحت ترخؼ )بسعشى الديصخة  يجب أف تكػف اآللة السيكانيكية
الفعمية( السدؤوؿ عغ الزخر، سػاء أكاف األخضخ ىػ السالظ أو شخرا  آخخ غضخ السالظ انتقمت اليو 
الديصخة الفعمية بحدغ نية كالسدتأجخ والسدتعضخ والػديع، أو بدػء نية كالدارؽ والغاصب، السيع أف 

 ة فعمية عمى اآللة أو الذيء، حتى لػ استعسل الذيء بػاسصة غضخه ال بشفدو. تكػف لمسدؤوؿ سيصخ 
 

 الذخط الثاني: أن يقع الزخر بفعل ايجابي لآللة أو الذيء غضخ الحي:
التجخل اإليجابي، أف تكػف اآللة السيكانيكية أو الذيء غضخ الحي الحؼ يحتاج عشاية  يخاد بالفعل أاو

خاصة لمػقاية مغ ضخره، في وضع يدسح بإحجاث الزخر، كسا لػ كاف في حالة حخكة ال سكػف، أو 
كاف في وضع غضخ وضعو الصبيعي، فإذا كانت اآللة أو الذيء، ذواتي دور سمبي في إحجاث الزخر، 

ف اآللة أو الذيء ساكشة أو مػضػعة في مكانيا الصبيعي السعتاد، فبل مدؤولية عمى صاحب باف تكػ 
الديصخة الفعمية عمضيا عغ الزخر الحاصل، كسا لػ كانت سيارة مخكػنة في كخاجيا أو دراجة واقفة في 

 مكانيا الصبيعي، فاصصجـ بيا شخز وتزخر مغ االصصجاـ، إذ ال مدؤولية عمى السالظ عشجئح. 
وتججر اإلشارة ىشا، الى أنو ال يذتخط االتراؿ السادؼ السباشخ بضغ اآللة أو الذيء وبضغ الستزخر، 
إلقامة مدؤولية صاحب الديصخة الفعمية، اذ تشيس مدؤولضتو متى كاف الذيء أو اآللة الدبب السباشخ 

ي األماـ فجأة، لمزخر ولػ لع يحرل تساس مباشخ لآللة بالستزخر، مثل تػقف الديارة التي تدضخ ف
مسا سبب اصصجاـ الديارات التي خمفيا بدبب ذلظ مع بعزيا، أو رمي أشار سيارة ما حجخا  عمى 

 زجاج بشاء محاٍذ، ما ألحق بو ضخرا ، فيشا يكػف الزخر مباشخا ، ولػ لع يكغ ىشاؾ تساسا  فعميا .
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 اصة ونفضيا: رابعًا: أساس السدؤولية عغ ضخر اآلالت واالشياء ذات العشاية الخ 
 : أساس السدؤولية عغ ضخر اآلالت واالشياء ذات العشاية الخاصة:1

نطخا  لكػف ابتكار البذخية لآلالت السيكانيكية حجيثا  ندبيا ، لحا ال يجج الباحث اساسا  ليحه السدؤولية في 
لرشاعية في كتب الفقو االسبلمي أوؿ نذأتو، عكذ الفقو البلتضشي، وتحجيجا  الفخندي عقب الثػرة ا

أوروبا، وىحه السدؤولية تقـػ في القانػف السجني العخاقي عمى أساس خصأ مفتخض فخضا  يقبل اثبات 
 . (1)( مشو١٣٢العكذ استشادا  لشز السادة )

 نفي السدؤولية والتخمز مشيا:: 2
لسا كانت السدؤولية عغ ضخر اآلالت السيكانيكية واالشياء التي تتصمب عشاية خاصة لمػقاية مغ 
ضخرىا تقػـ، في القانػف السجني العخاقي، عمى أساس خصأ مفتخض فخضا  قابل ألثبات العكذ، فأف  

 السدؤوؿ يدتصيع التخمز مغ السدؤولية بأحجػ شخيقتضغ:
خض في جانبو، عغ شخيق أثبات أنو بحؿ ما في وسعو واتخح الحيصة األولى، بشفي قخيشة الخصأ السفت

الكاؼية لسشع وقػع الزخر، ومع ذلظ وقع الزخر؛ والصخيقة الثانية، بإثبات الدبب االجشبي الحؼ أدػ 
الى وقػع الزخر، فإف أثبت وقػع الزخر لقػة قاىخة أو خصأ الغضخ أو خصأ الستزخر نفدو، انتفت 

 مدؤولضتو.
، أف  األساس الحؼ أخح بو القانػف السجني العخاقي لع يعج مشدجسا  مع التصػرات القانػنية والحؿيقة

السعاصخة؛ إذ أف  صاحب الضج عمى اآللة أو الذيء الحؼ يتصمب عشاية خاصة، يكػف مدؤوال  في جسيع 
التالي األحػاؿ، عغ تحسل تبعة الزخر الحؼ سببتو اآللة أو الذيء غضخ الحي الحؼ تحت يجه، وب

يكػف األدؽ إقامة ىحه السدؤولية، بسجخد وقػع الزخر وتحقق العبلقة الدببية، دوف الشطخ إلى عشرخ 
الخصأ مغ جانب واضع الضج أو السالظ، ؼيجب أْف تقاـ مدؤولية  األخضخ في جسيع األحػاؿ، وعغ أؼ 

لذيء غضخ عاقل ال ُيدأؿ ضخر يدببو الذيء الحؼ تحت يجه استشادا  ألحكاـ فكخة تحسل التبعة؛ لكػف ا
مغ جية، وىػ في حخاسة عاقل مدؤوؿ عغ ضخره مغ جية ثانية، كسا أف  العجالة تفزي إلى تعػيس 

ساح لراحب الضج عمى اآللة االفبلت مغ السدؤولية، وبالتالي فإف  كبل االساسضغ، الستزخر، وعجـ الد
 كاف القانػف السرخؼ أقخب الى العجالة. في القانػنضغ السجنضضغ العخاقي والسرخؼ، ليذ دؾيقا ، وإفْ 

                                                           
السدؤولية واحجة في القانػناف السجنياف العخاقي والسرخؼ، وىػ الخصأ السفتخض في يذار إلى أساس ىحه ( (1

الحالتضغ، لكشيسا يختمفاف في قابمية ىحا االفتخاض إلثبات العكذ في القانػف السجني العخاقي، وعجـ قابمية الخصأ 
 ( مجني مرخؼ.٢٧٨السفتخض إلثبات العكذ استشادا  ألحكاـ السادة )
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 السبحث الثاني

 حكع تحق السدؤولية التقرضخية )دفع التعػيس(
 السصمب األوؿ: دعػػ السصالبة بالتعػيس.

 السصمب الثاني: أنػاع التعػيس وكيؽية تقجيخه.
 

 السصمب االول

 دعػى السصالبة بالتعػيس
 : شخاف دعػى التعػيسأ: والً أ
 : دعػى السصالبة بالتعػيسالسجعي في : 1

، وعشج تعجد ني كالػلي والػصي والػكضل والؿيعالقانػ  وو نائبأسذخوع الىػ الستزخر مغ العسل غضخ 
ذا وكمو البؿية إ ال  إ هلػحج الستزخريغ يجػز لكل مشيع السصالبة بالتعػيس عغ الزخر البلصق بو ىػ

بة بالتعػيس السدتحق ليع جسيعا  كة لمسصالصالب عغ الجسيع كسا يجػز ليع رفع دعػػ مذتخ يعشيع، ؼ
 ؼ مشيع.و ألأ
 ،جاز رفع الجعػػ مغ قبل: الستزخر مادؼ رلمسصالبة بالتعػيس عغ الزخ  ذا كانت الجعػػ مقامةإو 

 ادؼ عغ شخيق الجعػػ غضخ السباشخة.عال ودائش ،خمفو الخاص ،خمفو العاـ
قامة الجعػػ عمى إاقترخ حق  ،دبيألذا كانت الجعػػ لمسصالبة بالتعػيس عغ الزخر اإما أ

 و باتفاؽ الػاقعة.أو مغ يشقل لو حق السصالبة بالتعػيس بعج تقجيخه بػاسصة القزاء أ، الستزخر فقط
 
 :السجعى عميو في دعػى السصالبة بالتعػيس: 2

، وفي حاؿ تعجد مختكبػ الزخر و الؿيعأو الػصي أانػنا  كالػلي ىػ مختكب الزخر او السدؤوؿ عشو ق
و اقامة دعػػ عمضيع جسيعا  أ، ى اؼ واحج مشيع بكل مبمغ التعػيسجاز لمستزخر اقامة دعػػ عم

حج مغ السختكبضغ الزخر كامل التعػيس أذا دفع إ، ف مدؤولضغ امامو عمى وجو التزامغيكػنػ  ألنيع
 .جاز لو الخجػع عمى بؿية السدؤولضغ كل بشدبة يرضبو مغ التعػيس

 
 
 



 
 

128 

 :الزار وتحقق السدؤوليةبات الفعل اث :ثانياً 

عمى عاتق السجعي  ،لية التقرضخيةساسة السدؤو أالحؼ تقاـ عمى  يل الذخرفعثبات الإ ءيقع عب
عمى مغ ادعى واليسضغ عمى البضشة )أف   ومفادىا ،اتثباإلجعى الزخر( استشادا  لمقاعجة العامة في م)

ولو اثبات  ،، العبلقة الدببية()الخصأ، الزخرركاف السدؤولية الثبلثة أالحؼ عميو اثبات ، (نكخأمغ 
ثباتيا بأيدخ دلضل إ سكغكػنيا وقائع مادية، ي ،شخؽ االثبات التدعة في التذخيع العخاقي جسيعذلظ ب
 شيادة الذيػد(.أؼ ) ية،وىػ البضشة الذخر ،اثبات

، لكغ ذلظ الفخض لجائغ عبء اثباتوا مفيك وال ،خصأ السجيغ-احيانا  –ض فتخ ف القانػف يأىشا  ويبلحع
بل فقط في دائخة السدؤولية عغ االشياء وعغ  ،ال يكػف في دائخة السدؤولية عغ االعساؿ الذخرية

 .ركاف السدؤولية الثبلثةأثبات إفعل الغضخ، وبالتالي يجب عمى مجعي الزخر في السدؤولية التقرضخية 
مغ  ،التداما  ببحؿ عشاية وماداـ التدام ،ويدتصيع السجيغ )السجعى عميو( نفي الخصأ التقرضخؼ في جانبو

ادعاء  ف  أثبات إو مغ خبلؿ أ، البلزمضغ الحيصة والححراتخاذ نو قاـ بػاجبو في أثبات إخبلؿ ؾيامة ب
ف أثبات إو بأ ،ساسمغ األلع يكغ واجبا  عميو ، يشرب عمى أمخ ىسالو بػاجب الحيصة والححرإ الجائغ 

 .أجشبيى سبب خح الحيصة والححر راجع الأىسالو إ 
 

 تقادم دعػى السدؤولية التقرضخية )دعػى السصالبة بالتعػيس(: :ثالثاً 
( سشػات مغ يػـ عمع 3ضخية بعج )رال يسكغ اقامة دعػػ السصالبة بالتعػيس عغ السدؤولية التق

 يالجعػػ تشقز ف  إف ،ذا لع يعمع ذلظإ، ف(1)حجثوأبالذخز الحؼ و  ،الستزخر بحجوث الزخر
 .، في جسيع األحػاؿ( سشة مغ يػـ وقػع الفعل الزار15بسخور)

 عقب ال  إ ة الغاصبىػيالسغرػب مشو لكغ لع يعخؼ  ،تمفياأو أ حجٍ أمػاؿ أ حجٌ ألػ غرب  ،مثاؿ ذلظ
( سشػات مغ يػـ معخفتو ىػية 3الجعػػ ال تدقط بالتقادـ اال بعج مخور ) ف  إف ،( سشػات8)مخور 
 بسخور سشة واحجة فقط. ي( سشة فاف الجعػػ تقز14عج مخور )لكغ لػ لع يعمع ىػيتو اال ب ،الفاعل

 
 
 
 

                                                           
 .قانػف السجني العخاقيمغ ال (232ألحكاـ السادة )استشادا   ((1
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 السصمب االول
 انػاع التعػيس وكيفية تقجيخه

واثبات عبلقة الدببية  ،مكغ اثباتياوأ ،ركاف السدؤولية الثبلثةأفخت اذا تػ إ :السدؤولية التعاقجيةنصاؽ في 
ب حكع تخت   ،السدؤولية مغ عفاءاإلعمى عجـ وجػد اتفاؽ وفي حاؿ  ،عحار السجيغوتع  إ  ،بضشيا

 .وىػ التعػيس ،السدؤولية
 ياركانأفخ ابسجخد تػ  ،وىػ التعػيس ،ضتختب حكع السدؤوليةف :السدؤولية التقرضخية نصاؽ فيأما 

 .غ الفعل وبضغ الزخرضبواثبات عبلقة الدبب  تمظ األركاف، مكاف اثباتمع إ ،الثبلثة
تعادؿ ما الحق بو الستزخر مغ خدارة  ،تخضية مغ جشذ الزخر ةيأو أمبمغ مغ الشقػد  :والتعػيس

و فو تخؽيأتعػيس وسضمة قزائية لجبخ الزخر بسحػه كميا  الو  ،نتيجة الفعل الزار ،وما فاتو مغ كدب
ف يكػف إذ يمـد أ، مقجاره تأثضخ فيجدامتو وليذ لمخصأ و  ،وىػ يجور مع الزخر ،قل تقجيخأمى ع

صبح أتجاوز الزخر  فْ إالعػض  ف  أل ،وال يشقز عشو وفبل يديج عمي ،شاسبا  مع الزخرتالتعػيس م
ذ إ ؛يختمف التعػيس عغ العقػبة-تحجيجا  –وفي ىحه الجية  ،ستزخرملو مرجر كدب أعقػبة  وكأن

 الخصأ. ةشاسب مع جداممقجارىا يتف أقج تفخض ولع لػ يمحق الزخر بأحج، كسا العقػبة 
 
 صػر التعػيس )الشقجي وغضخ الشقجي(: :والً أ

متعػيس عغ لوىػ الرػرة الذائعة  ،ف يكػف التعػيس نقجيا  يقجره القزاء بسبمغ مغ الشقػدأ ،صلاأل
ف أويجػز في القانػف السجني العخاقي  ،دبيو األأمزخر السادؼ لسػاء بالشدبة  ،السدؤولية التقرضخية

ف أجاءت برياغة عامة ال تذتخط عخاقي مجني  (255السادة )ف نز أل ؛يكػف التعػيس غضخ نقجؼ
أف التعػيس قج عمى تأكضج حخصت مجني عخاقي ( 219السادة )أفِّ فزبل  عغ  ،يكػف التعػيس نقجيا  

 :وىييا، الفقخة الثانية مش ياوردتأو برػرة مغ الرػر الثبلثة التي أ ،يكػف نقجيا  بسبمغ مغ الشقػد
 
مثل الحكع بأعاده بشاء ججار ثع ىجمة او ىجـ  عادة الحال الى ما كان عميوإالتعػيس عغ شخيق : 1

 ججار ثع بشاءه والحق ضخرا  بالغضخ.
مثل الحكع بشذخ حكع ادانة السجعى عميو في دعػػ القحؼ  الحكع بأمخ معضغالتعػيس عغ شخيق : 2

في البحث  والتذيضخ في الرحف، او نذخ تشػيو عغ سخقة بحث في نفذ السعاني الحؼ نذخ
 السدخوؽ.
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خخ كسية آغرب مغ شخز  بإلداـمثل الحكع  ،خد السثل في السثمياتبالحكع  التعػيس عغ شخيق: 3
 .بخد كسية تداوؼ ما غرب ،اتتذابيمغ الس

ذا شمب إ ال  إ ،الحكع بالتعػيس غضخ الشقجؼ وف القزاء ال يسكشأ :جدروالسبلحطة السيسة في ىحا ال
ف شمب الستزخر التعػيس غضخ إومع ذلظ ف ،ف يكػف نقجيا  أالتعػيس في االصل  ف  أل ؛الستزخر ذلظ

 عتخضا و  ،فمػ شمب الستزخر )السجعي( التعػيس غضخ الشقجؼ ،ة االستجابة لوسكالسحالشقجؼ ال يمـد 
كانت لمقاضي سمصة تقجيخية  ،بجػ استعجاده لجفع التعػيس لمسجعيأو  ،)السجعى عميو( مختكب الزخر

 .و غضخ نقجؼأبسا يذاء مغ تعػيس نقجؼ ي الحكع ف
 

 ثانيًا عشاصخ التعػيس: 
مغ في كل  ،متعػيسلف إ( قانػف السجني العخاقي، 169( و)217حكاـ السادة )ألاستشادا  ، يسكغ القػؿ

 :عشرخاف ىسا ،السدؤولية العقجية والتقرضخية
التي حـخ الفعل الزار الستزخر و  ،مة بالساؿػ  اف السقيعوىي ما فات مغ مشافع اال الخدارة البلحقة:

 .بعاىة ما غ العسل بدبب اصابتوعقعاده إو أ ،تبلؼ سيارتواأو  ،مثل ىجـ داره ،مغ االنتفاع بيا
 ،بدبب الفعل الزارفحـخ مشو  ،حرػؿ الستزخر عميو ا  وىػ الخبح الحؼ كاف متػقع الكدب الفائت:

تعػيس اليذسل في ىحه الحالة، ف ،خخ بخبحآمثل ىجـ دار كاف قج حرل عمى وعج بذخائيا مغ 
يتػقع الستزخر ف اوىػ مقجار الخبح الحؼ ك ت،والكدب الفائ ،وىي ىجـ الجار ،الخدارة البلحقة

 .والحرػؿ عمي
دبي ف الزخر األأل ؛دبيالزخر السادؼ دوف األحالة  ،ىحيغ العشرخيغ عمىخ شسػؿ التعػيس رتقوت

يتػلى  ،(، بل ىػ عشرخ واحج قائع بحاتوتو)الكدب الفائ حمل الى عشرخؼ )الخدارة البلحقة(تال ي
، بجا  أدبي ل الزخر األييد  غذ التعػيس لإ ،يكػف تخضية كاؼية لمستزخر ،القزاء الحكع بتعػيس عشو

 لكغ كػنو أمل نفدعي أو شعػرؼ حرل في الساضي، وال يسكغ إعادة عجمة الدمغ إلى الػراء لسحػه،
 .مغ خبلؿ التعػيس قرىألا الحجِّ لى إف نتائجو يخؽت يسكغ

القانػف السجني في رد اػ ال لشزشبيو باقانػني مغ نز  ،وعمى الخغع مغ خمػ القانػف السجني العخاقي
حكع عساؿ إ مغ  انعال م ونأ ال  إ ،ةحيصر التعػيس بالطخوؼ الساقجمالحؼ يرخح بتأثخ  ،السرخؼ 
ة عشج تقجيخ حيصالطخوؼ الس اةوبالتالي وجػب مخاع ،عشجنا في العخاؽمجني مرخؼ، ( 171السادة )

السحيصة دوف الطخوؼ  ،زخرستيقترخ عمى تمظ التي تحيط بال الطخوؼىحه  اةومخاع ،التعػيس
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حالتو الرحية مثل  ،بالطخوؼ السحيصة بالستزخر مخاعاةفعمى القزاء  ،رازفعل البسختكب ال
دوف ذلظ الجاء الحؼ يفاقع سجخوح الغضخ  ؼ فسغ يراب بجخح وىػ يعاني مغ الدكخ  ،ووضعة السالي

 .ضغ، وىكحاالعياؿ القمضمذؼ غضخ  يغذؼ العياؿ الكثضخ والستزخر السخض، 
نيا قج تؤثخ في إ ، إال  ىسية ليا عشج تقجيخ التعػيسأ ومع اف الطخوؼ السحيصة بسختكب الزخر ال 

 .شعػر القاضي عغ تقجيخ التعػيس وتذكل عشرخا  مغ عشاصخه
 

 :انتقال الحق في التعػيسثالثًا: 
السدؤولية نصاؽ يجخؼ التعػيس في القانػف السجني العخاقي عغ الزخريغ السادؼ واالدبي في 

 .السدؤولية العقجيةنصاؽ في  دوف األدبي والزخر السادؼ فقط ،التقرضخية
 .مرمحة لمستزخر ذات ؾيسة مالية كل ضخر يسذ   :والزخر السادي

 .بسرمحة غضخ مالية لو يخل   ولكش ،زخرتمػاؿ السأضخر ال يسذ فيػ  :دبيالزخر األ أما
في  ،كل تعٍج عمى الغضخ ونبأ ووصفإذ ، (1)في تفرضل الزخر االدبيالعخاقي ب السذخع اسيإويبلحع 

و في أوالقحؼ،  و في شخفة كالدبِّ أ ،كاالعتجاء واالنتياؾ وو في عخضأ ،حخيتو كالجشذ دوف حق
و أسالي مثل االتياـ بالعدخ السالي و في اعتباره الأ ،و وضيؽيا  أ يا  اجتساعتمػيث الدسعة مثل سسعتو 
 ؛الحخية والذخؼ :لسذخع اخترار كل ذلظ بكمستضغاف امكإوكاف ي... و السشافدة غضخ السذخوعةأالغر 

وفقا   ومؿية التي تحيط بالذخز وتحجد ؾيستو في مجتسعخكل االعتبارات ال يذضخ إلىذ الذخؼ إ
 .همغ رد فعل عشج غضخ  ولدمػكو وما يتػلج عش

فأف التعػيس عغ الزخر  ،شيوئو داأ تولى غضخ الستزخر كػرثإالتعػيس باؿ الحق نتقذأف ابما أ
غ ضِّ و حكع يبألى اتفاؽ يحجدىا إلى ذمة الستزخر دوف حاجة إة تزاؼ يماد ةالسادؼ لسا كاف يسثل ؾيس

بعج إال  لى الػرثة إدبي الحؼ ال يشتقل بخبلؼ التعػيس عغ الزخر األ ،لى الػرثةإيشتقل  وفان ،امقجارى
 ال  إؾيسة مالية  اذدبي اذ ال يربح التعػيس األ ،نيائيقزائي و حكع أتحجيج مقجاره بسقتزى اتفاؽ 

و أدبي بػاسصة االتفاؽ ر قبل تحجيج التعػيس عغ الزخر األالستزخ  يفمػ تػف ،جيجحبعج ىحا الت
حياة الستزخر  والجائشػف السصالبة بو حاؿ ة،وال يدتصيع الػرث و،الحق في السصالبة بسقط ، القزاء

 ،مجائغ الستزخرلدبي حق شخري ف التعػيس عغ الزخر األأذ ة؛ إسباشخ الغضخ الجعػػ عغ شخيق 
 ةو تقجيخه مغ قبل القزاء بعج مصالبأ ،قخار السجيغ بوإقبل -ككياف مالي-وبالتالي ال يكػف لو وجػد 

                                                           
 القانػف السجني. ( مغ225السادة )( (1
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 كسا سبق القػؿ، و حكع نيائيألع تحجد ؾيستو بسقتزى اتفاؽ  لى الغضخ ماإلستزخر بو، فبل يشتقل ا
في التعػيس عغ الزخر  يعمجيشمباشخ بحق بذكل سجيغ المصالبة وبالتالي ال يدتصيع الجائشػف 

 ،بعج تحجيج مقجاره ال  إلى الػرثة إىحا الحق ال يشتقل  ف  أو قزاء ، كسا أحجد مقجاره اتفاقا  ي ما لع ،دبياأل
لى إالتعػيس في انتقل الحق  ،و الػلجأو الدوج أب عغ قتل األ ئا  دبي ناشكاف الزخر األإذا  ،وبحلظ

ل يتػلى القزاء تحجيجىع بػصفيع ب ،غ عمى سبل الحرخيوىع غضخ محجد ،الػرثةمغ االقخبضغ 
    .(1)درجة قخابتيع لمسرابالشطخ عغ  قصعب ،دبيا ( مغ مػت الستزخرضخرا  أ متزخريغ فعبل  )

 
 وكاف السضت معيبل  فعبل . ،مغ كاف لو حق الشفقة عمى السضت :الزخر السادي يدتحقو والتعػيس عغ

 :مخيغأفشفخؽ ؼيو بضغ الزخر االدبي  ما التعػيس عغأ
لى الػرثة إل قتشوىحا ال ي ،صاب الستزخر وىػ السػتأالحق في التعػيس عغ الزخر الحؼ  :االول

 .و حكعأبسقتزى اتفاؽ  ذا حجدإ اال  
مغ ( 215/2) قج حجدت السادةو  ،الزخر الحؼ يرضب ذوؼ السضت في شعػرىع وعػاشفيع :ثانيال
واالقخبضغ مغ  ،حج الدوجضغأوىع  ،التعػيس عغ ىحا الزخر ػف يدتحق غْ مَ  ،قانػف السجني العخاقيال

 درجة قخابتيع لو ويتػلى القزاء تحجيجىع. إلى نطخدوف  ،العائمة الحؼ يتألسػف فعبل  مغ مػت السراب
 

ف التعػيس عغ الزخر السادؼ الحؼ تحكع بو السحكسة لسغ كاف أ ،اشالسبلحطة الججيخة بالقػؿ ى ولعل  
مبمغ ع وبالتالي يػز   ،رثعغ شخيق اإل يذلو  ،ابتجاء  برػرة مباشخة عثبت ليي ،يعميع السضت حاؿ حياتو

الحؼ التعػيس ع في حضغ يقد   ية،رثاإل بةنراألال وفق  ،السحكسة ويع حدب ما تشدب  بضشالتعػيس 
ناجسا  عغ كاف أسػاء ، السضخاثؼيالذخعي  نربةؤللشبقا   تو،ورثبضغ ذمة الستزخر حاؿ حياتو يجخل 

  .دبيأـ أضخر مادؼ 
 
 
 

 :وقت تقجيخ الزخر الحي يحكع بالتعػيس عشو :رابعاً 
                                                           

ضغ: حق في التعػيس عغ الزخر السادؼ، وحق في التعػيس عغ الزخر قح تبمػت السراب يخ أف  ومعمـػ  ((1
 بي.داأل
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محق لع ي   ف يكغ ؼيو لػألى الػضع الحؼ كاف يسكغ إىػ رد الستزخر  ،لسا كاف الغخض مغ التعػيس
 ومتعػيس ىػ وقت وقػع الزخر ولحػقلؼيكػف وقت تقجيخ القاضي  ،ذػبو مختكب الزخر ذلظ األ

  .بالستزخر
صجور بضغ غ وقػع الزخر و بضكثضخا  في السجة السحرػرة  مزخرلف يتفاقع أ مغ السترػرا كاف ولس  

ـ وقت أالتعػيس سيقجر وقت وقػع الزخر  ىحا ذا كافعس ا إؼيربح التداؤؿ  ،بالتعػيس عشوالحكع 
 ؟بالتعػيس عشوصجور الحكع 

وليذ  ،تقجيخ التعػيس يكػف حدب جدامتو يػـ الشصق بالحكع ف  أىػ  ،وقزاء   والخأؼ الخاجح فقيا  
عاقة إ  حتضأتفاقست حتى  ثع   ،صابة معضشةبإب شخز ضصأذا إف ،زخرموقػع الحادث السدبب ل تقو 

في ف العسل إبل  ،الخبخاء مغ قبلتقجيخ التعػيس  جخح ذلظ باالعتبار عشأفعمى القاضي  ،مدتجيسة
تقجيخ اكتداب الذفاء ال يقجروف التعػيس الشيائي، إال  بعج يصمب الخبخاء  ف  بأالضػـ يجخؼ السحاكع 

، بػاسصة المجاف الصبية (111العصل مغ )و أندبة العجد وتثبضت التاـ مغ االصابة السدتجيسة 
 .تقجيخ التعػيس في ضػء ذلظليع لضتدشى السخترة، 

و نفق مغ مالأو  واذا كاف الستزخر قج عالج نفدإال  إ ،بؿيسة الشقج وقت الحكع ال وقت وقػع الحادث ويعتج  
وخفة خصػرة  ،الشقجلى تغضخ ؾيسة إدوف نطخ -ا  يفعم–نفقو أفأف يدتحق فقط ما  ،عمى العبلج الخاص

 .بار مثل تفاقسو تساما  الزخر تؤخح باالعت
 ووتعصي ،ف تقخر السحكسة التعػيس لمستزخرأ( مغ القانػف السجني العخاقي 218وقج اجازت السادة )

مغ بذكل نيائي حكسة سلا تتسكغذا لع إوذلظ  ،عادة الشطخ في مقجاره خبلؿ مجة معقػلةإ حق شمب 
بل لمقزاء  ،السجة السعقػلة غضخ محجدة بجقة هوىح ،الحكع قتوجو الجـد و  التعػيس عمىمقجار تحجيج 

 .سمصة تقجيخية في تحجيجىا
 متى الستزخر في السصالبة بالتعػيسحؿية أعجـ  ،( مغ القانػف السجني العخاقي211) وتقخر السادة

السصالبة في ف السذخع يعصي الحق لمستزخر أبسعشى  ،و تقرضخهأجه تعس   بدبب تفاقعأو الزخر  أنذ
في ىػ و إىسالو أنتيجة تعسجه  أما لع يكغ ىحا التفاقع قج نذ ،بالتعػيس عغ تفاقع الزخر وزيادة مقجاره

 و اال  أف تشقز مقجار التعػيس أالحالة يجػز لمسحكسة  هففي ىح ية،رحال توحالبو العشاية أالعبلج 
                             لحادث.ا تادومبلبووفقا  لطخوؼ  ،التقجيخية وفقا  لدمصتيا ،ساسا  أتحكع بو 

      

 السبحث الثالث
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 تعجيل أحكام السدؤولية التقرضخية باالتفاق
و االعفاء أوبالتالي ال يسكغ االتفاؽ عمى مخالفتيا  ،حكاـ السدؤولية التقرضخية مغ الشطاـ العاـتعج  أ

لكغ  ،التقادـوال مغ حضث  ،مغ حضث االثباتال  ،دعػاىا وأ يا،ماحكأفخاد تعجيل وال يدتصيع األ ،شيام
وذلظ في  ،تعجيل حكع تحقق السدؤولية التقرضخية وىػ)التعػيس( مىاالتفاؽ ع-فقط-يع يسكش

 :، نخػ تفرضميسا عمى الشحػ اآلتيصػرتضغ
 .تحققياالرػرة األولى: االتفاؽ عمى تعجيل حكع السدؤولية التقرضخية قبل 

 .الرػرة الثانية: التأمضغ عمى السدؤولية التقرضخية

 
 :ل تحققياقبتعجيل حكع السدؤولية التقرضخية  مىعاالتفاق  األولى:الرػرة 

 ،التذجيج ،االعفاء ،صػر ةيخد في واحجة مغ ثبلث ،ـ السدؤولية التقرضخيةاحكأتعجيل  مىعىحا االتفاؽ 
 :تخؽيفال
 :السدؤولية التقرضخيةاالتفاق عمى تذجيج : 1
االوؿ:  ،دببضغلوىػ اتفاؽ معتبخ  ،السدؤولية التقرضخيةاالتفاؽ عمى تذجيج حكع السجني جاز القانػف أ

( 211) ف السادةأىػ يشدجع معو تساما ، والدبب الثاني: عمى العكذ، بل  ،ـعامشطاـ الل توعجـ مخالف
حتى  ،السدؤولية عغ الفعل الزار ذجيجعمى تشخاؼ مكانية اتفاؽ األإ-حةاصخ -جازت أ ،مجني عخاقي

االربعة يقصع العبلقة الدببية بضغ  هف الدبب االجشبي برػر أعمى الخغع مغ  ،جشيأغ سبب ع تلػ نتج
و صجيقو رصحبفسثبل  يجػز لرجيق ي ، وفقا  لمقػاعج العامة،وبالتالي يشفي السدؤولية ،الفعل والزخر

تعػيس العغ  تجاىو مدؤوال  لرجيق صاحب الجعػة لمخحمة، اف يكػف أيتفق معو عمى أف  ،رحمةفي 
 ةشيتدمية في مج ةركػب لعب اشتخاط شخز وأ ،جشبيألدبب الزخر الحؼ يمحق بو حتى عغ 

 جشبي. أولػ نتج عغ سبب  ،ؼ ضخر يمحق بوصاحب المعبة أتحسل أْف ي اشتخاشومع  ،السبلىي
 :شيامو االعفاء أحكام السدؤولية أتخفيف  مىاالتفاق ع: 2

حكاميا أق لتعم   ،سدؤولية التقرضخيةالحكاـ أغ معفاء اإل مىاالتفاؽ ع-حػاؿؼ حاؿ مغ األأب-ال يجػز 
 ( مجني عخاقي.259استشادا  لحكع السادة ) ،ويقع باشبل  كل اتفاؽ عمى ذلظ ،بالشطاـ العاـ

شيا يشصػؼ عمى مالتخؽيف  ف  أل ؛حكاـ السدؤولية التقرضخيةأال يجػز االتفاؽ مع التخؽيف مغ  وكحلظ
غضخ جائد كميا  كاف اـ  السدؤولية الترضخية أحكاـ مغواالعفاء  ،عفاء الجدئي مغ السدؤوليةمعشى اإل

ال سيسا اف اجاز االتفاؽ عمى التخؽيف مغ احكاـ السدؤولية يفتح الباب اماـ ذوؼ الشفػس  ،جدئيا  
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الزيقة الرتكاب الخصأ التقرضخية وما تشصػؼ عمية مغ افعاؿ ضارة وىػ ما ال يبيحو القانػف فبل يجػز 
لراحب محصة تػلج كيخباء اىمية االتفاؽ مع الجوؿ السجاورة عمى عجـ مدؤولضتو عغ االضخار 

ولضتو بسبمغ والسبلحقة بيع عغ محصتو او عجـ مدؤولية عغ الحخائق او التمػثات وغضخىا او تحجيج مدؤ 
 .زىضج سمفا  عغ االضخار االحق بيع

 التأمضغ عمى السدؤولية التقرضخية: :الرػرة الثانية

الحؼ غالبا  ما يكػف شخكة  ،عقج بضغ السؤمغ لو )مختكب الزخر( وبضغ السؤمغ ،السدؤولية مغالتأمضغ 
 مستزخر.لضخار التي يدببيا السؤمغ لو تمتـد بسقتزاه تعػيس األ ،تأمضغ

بضغ و  ،غ السدؤولية التقرضخيةمبضغ االتفاؽ عمى االعفاء  ،واختبلؼ ووجو شبأ ؾىشاحع أف  يبلو 
 في الحالتضغ، فمت مغ دفع التعػيسيُ  ،و مختكب الزخرأف السدؤوؿ أا يتذابياف في سي، فياشمالتأمضغ 

عفاء السدؤوؿ )مختكب الزخر( مغ دفع إ خاده إي ءج مغ ورارقشخط االعفاء ي ف  أيختمفاف في  يسالكش
جبخ الزخر عغ عقج التأمضغ يشقل عبء  ف  إف ،غ السدؤوليةم غالتأمضفي ما أ ،نيائيبذكل التعػيس 

 غ )شخكة التأمضغ(.تق السؤمِّ الى عإ ،التعػيس مغ عاتق السدؤوؿ )مختكب الزخر(شخيق دفع 
 زديادسع ومشطع نطخا  لمتصػر االقترادؼ واابذكل و غ السدؤولية مالقػانضغ الحجيثة جػاز التأمضغ  وتقخر

نػاع السدؤولية التي يتعخض ليا في أتجاه كافة  وف يؤمغ عمى نفدأمذخز لؼيسكغ  ،الػعي الثقافي
 اشتخاطالسشصق  الو ألنو ليذ مغ العجؿ  ؛العسجؼالخصأ باستثشاء  شبعا   ،نػاع الخصأأولكل  ،الحياة

و عزػ أنفذ بالغضخ كأتبلؼ يمحق بدببو ضخرا   ،عامجا   ويختكبمغ مدؤولضتو عغ خصأ إعفاءه شخز 
 .و ماؿ لمغضخأ

التي فخضيا الديارات  ادثػ غ حعالسدؤولية  ،ع العخاقييذخ تالتأمضغ في ال مىشيخ االمثمة عأومغ 
ثع  ،1964 لدشةة (215)رقع ي عمى كافة مالكي السخكبات بسػجب القانػف إلدامالسذخع العخاقي بذكل 

 .وؿاألالحؼ حل محل  ،1981لدشة  (52ي مغ حػادث الديارات رقع )لدامبسػجب قانػف التأمضغ اال
جفع مبمغ ب ،يتسثل في ؾياـ السؤمغ )شخكة التامضغ( ،سختب عمى عقج التأمضغ مغ السدؤوليةتثخ الواأل

 تو،مدؤولض حققتضخرا  بالغضخ وت ،حجث السؤمغ لو )مختكب الزخر(أتى ملى الستزخر إالتعػيس 
مبمغ التعػيس لغضخ  ،)شخكة التأمضغ( سؤمغالعجـ جػاز دفع  ،( مجني عخاقي1116) وتقخر السادة

 جدئيا . أـزخر كميا  الكاف أسػاء  ،الستزخر
 

 الفرل الدابع
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 السدؤولية عغ فعل الغضخ والسدؤولية عغ األشياء
 السبحث األوؿ: السدؤولية عغ فعل الغضخ.

 السدؤولية األشياء.السبحث الثاني: 
 السبحث األول

 السدؤولية عغ فعل الغضخ
 السصمب األوؿ: مدؤولية الذخز عس غ ىع تحت رعايتو.

 السصمب الثاني: مدؤولية الستبػع عغ أعساؿ تابعو.
 السصمب األول

 مدؤولية الذخز عس غ ىع تحت رعايتو
شخوط والتعخؼ عمى ، الستبػعتحجيج شخز تابعو،  أعساؿ عغ الستبػع يقتزي بدط مػضػع مدؤولية

، ثع  التعخؼ العخاقيالسجني سدؤولية في القانػف ىحه الساس أ وبياف ،مدؤولية الستبػع عغ اعساؿ تابعة
 ، في أربعة فقخات، عمى الشحػ اآلتي:حكاـ مدؤولية الستبػع عغ عسل التابعأ عمى

 .أوال : تحجيج شخز الستبػع
 .ساؿ تابعةثانيا : شخوط مدؤولية الستبػع عغ اع

 .ساس مدؤولية الستبػع عغ عسل تابعو في القانػف العخاقيأثالثا: 

 .حكاـ مدؤولية الستبػع عغ عسل التابعأرابعا: 

 
 :الستبػع شخز تحجيج: أوالً 

 يزع أف دوف  تابعة اعساؿ عغ الستبػع مدؤولية عمضيع تقع مغ اشخاص العخاقي السجني القانػف  حجد
 أربعة ىع القانػف السجني العخاقي، في تابعو عغ السدؤوؿ والستبػع السدؤولية، ليحه عامة قاعجة

أو معشػؼ يدتغل   الحكػمة، البمجيات، السؤسدات التي تقجـ خجمة عامة، كل شخز شبيعي :أشخاص
 و تجارية.مؤسدة صشاعية أ

 وال صشاعية ال مؤسدات يدتغمػف  الحيغ والذخكات االفخاد السدؤولية، أحكاـ ىحه وفق يدأؿ ال لحلظ،
 شكل عمى ليذ لكغ الشذاشات الرشاعية أو التجارية، يسارسػف  الحيغ والذخكات االفخاد أو تجارية،

 أو سائقو عغ الرادر الخصأ عغ العخاقي القانػف  بسػجب الذخز يدأؿ ذلظ ال مثاؿ مؤسدات،
 .الخ.. .سكختضخه أو فبلح حجيقتو خادمو، شباخو،
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 :تابعو اعسال عغ الستبػع مدؤولية شخوط: ثانياً 

 تابعو، ثبلثة شخوط ىي: عساؿأ  عغ الستبػع يذتخط لؿياـ مدؤولية
 .ؾياـ عبلقة تبعية بضغ مغ يخاد الخجػع عميو بالتعػيس وبضغ محجث الزخر :1
 .صجور خصأ مغ التابع: 2
 و.صجور خصأ التابع أثشاء ؾيامو بخجمة متبػع: 3

 :الزخر محجث وبضغ بالتعػيس عميو الخجػع يخاد مغ بضغ تبعية عبلقة قيام: األول الذخط
 بالتعػيس، عميو الخجػع السخاد بضغ والخقابة التػجيو تذسل فعميو سمصة وجػد التبعية، بعبلقة يقرج

 الدمصة ىحه مرجر عغ الشطخ بغس وتػجضيو، التابع رقابة سمصة لمستبػع تكػف  بحضث وبضغ التابع،
 .القانػف  في نز أو عقج عغ نذأت سػاء التبعية، عبلقة بسػجب الفعميو
 تشذأ وىحه الدمصة لجيو، بالعاممضغ السؤسدة صاحب عبلقة مثل عقج عغ التبعية عبلقة تشذأ أف ويغمب

 يتقاَض  لع ولػ تتػفخ أنيا كسا تابعو، اختيار في حخا   الستبػع يكغ لع ولػ باشبل ، العسل عقج كاف ولػ
 الستبػع يسمظ لع ولػ مقابل، دوف  مغ خجمتو التابع يؤدؼ كاف ولػ التبعية صفةتتػفخ  اذ اجخا ، التابع

 يسارسيا داـ ما شخعية التابع عمى الستبػع سمصة تكػف  اف يذتخط ال كسا العسل، مغ تابعو فرل حق
 كاف ولػ التبعية عبلقة أماـ نكػف  انشا بسعشى بالفعل، يسارسيا لع واف مسارستيا حق لو كاف أو فعبل ،

 .غربا   غربيا قج كاف انو أو صحيح غضخ عقج مغ استسجىا قج الستبػع
 كانت ولػ تابعو إلى تػجو التي األوامخ اصجار الستبػع حق مغ يكػف  أف التػجيو، بدمصة يقرج كسا

 .أوامخه عغ خخج إذا التابع محاسبة حق لمستبػع يكػف  واف عامة، تػجضيات
 بو يقػـ معضغ عسل عمى تخد اف يجب والخقابة التػجيو سمصة أف ىػ ميع، أمخ ىشا مبلحطة ويجب
مثل عبلقة  عاما  أو مصمقا  غضخ مشرب عمى عسل بعضشو، التػجيو يكػف  أف دوف  الستبػع لحداب التابع

 في لبلب السصمقة الدمصة إلى يخزع السػضفضغ باإلدارة، وعبلقة العاممضغ في السؤسدة بخئيديا، فاالبغ
 قاـ إذا اال تابعو، أعساؿ عغ الستبػع مدؤولية بضشيسا العبلقة في تشصبق ال وبالتالي حياتو، أمػر كل

 االخبلؿ عشج وبسقجوره محاسبتو بيا، ؾيامو عشج الػلج عمى فعميو سمصة لو الحؼ ألبيو، معضشة بخجمة
 .بيا
 في الحق اليو يشتقل آخخ شخز إلى فضيا، الحق صاحب مغ يشتقل اف يسكغ والخقابة التػجيو حق لكغ

لسجة محجدة كأف تكػف  شؿيقو إلى سائقيا مع سيارتو الذخز إعارة حالة في كسا والخقابة، التػجيو
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 الدمصة يشقل السجة تمظ خبلؿ والتػجيو والخقابة االشخاؼ في حقو عغ السالظ ندوؿ فأف يديج، أو أسبػعا  
 الزارة االفعاؿ عغ السدؤوؿ ىػ األخ ؼيكػف  السالظ، سمصة ويديل شؿيقو إلى السالظ مغ الفعميو

 . عخضيا   كاف وأف( متبػع) ألنو الدائق عغ الرادرة
 التبعية، عبلقة عمضيا تقػـ التي الفعميو الدمصة زواؿ إلى يؤدؼ وتػجضيو، الستبػع رقابة في الحق وزواؿ
 يعج ال كسا مدتقل، بذكل عسمو يؤدؼ ماداـ العسل؛ لخب تابعا   عسمو في السدتقل السقاوؿ يعج ال لحلظ

 تابعا   الصبضب يعج   ال كسا شخيظ، كل عسل عمى لمذخكة الفعميو الدمصة النعجاـ لمذخكة؛ تابعضغ الذخكاء
 وتػجضييا. اإلدارة لدمصة يخزع ال ألنو مالكا  ليا؛ ىػ كاف إذا ؼيو يعسل الحؼ لمسدتذفى

 لو، بالشدبة تابعضغ كميع كانػا بضشيع، مذتخؾ عسل في واحج شخز لجػ السدتخجمػف  تعّجد وإذا
يقـػ  الحؼ الػقت في مشيع واحج لكل تابعا   يكػف  اشخاص لعجة بعسل شخز قاـ لػ صحيح، والعكذ

 . ذلظ عشج تابعو عمى والتػجيو الخقابة سمصة لمستبػع ماداـ بخجمتو، ؼيو
 قجرة العبلقة ىحه تقتزي ال اذ التابع، عسل بأصػؿ الستبػع معخفة التبعية عبلقة لؿياـ يذتخط وال

 مثل االدارية، الشاحية مغ والتػجيو الخقابة تكفي بل الفشية، الشاحية مغ والتػجيو الخقابة عمى الستبػع
السدتذفى  لراحب التابع الصبضب أو الؿيادة، يعخؼ ال الستبػع الحؼ الديارة لراحب التابع الدائق
 عمى قادرا   أو الخشج سغ بالغا   الستبػع يكػف  اف التبعية عبلقة تذتخط ال بل شبضبا ، ليذ الحؼ الستبػع
 القانػني الشائب وتػجيو لخقابة يخزع التابع ماداـ بشفدو، اإلدارية الشاحية مغ والتػجيو الخقابة مباشخة
  .الخ....عميو الؿيِّع أو وصيو أو كػليو القاصخ لمستبػع

 
 : التابع مغ خصأ صجور: الثاني الذخط

 التابع ومدؤولية األولى، أساس ىي األخضخة الف التابع، مدؤولية قامت إذا اال الستبػع مدؤولية تقػـ ال
 التابع مدؤولية انتفت فاف ،(الدببية والعبلقة والزخر الخصأ: )الثبلثة أركانيا تػفخ عشج وتقػـ تتحقق
 .الستبػع مدؤولية انتفت

 الستبػع، مدؤولية تختبت لمسدؤولية، األخخػ  األركاف وتػافخ خصأه بثبػت التابع، مدؤولية تختبت فاذا
 ألثبات قاببل   بديصا   فخضا   مفتخضا   خصأ أو االثبات، واجب التابع خصأ كاف إذا عس ا الشطخ بغّسِ 

 تتصمب التي األشياء أو الحضػاف حخاسة في الخصأ مثل العكذ، ألثبات قابل غضخ فخضا   أاو العكذ،
 لؿياـ التابع مغ خصأ صجور عخاقي مجني( 219) السادة مغ( 1) الفقخة اشتخشت وقج خاصة، عشاية
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 عغ ناشئا   السدتخجمػف  يحجثو الحؼ الزخر يكػف  أف الستبػع، مدؤولية اشتخشت حضغ الستبػع مدؤولية
 .(1)بخجماتيع ؾياميع أثشاء مشيع وقع تعجٍ 

 الخصأ؛ صفة عشو يشفي متى كاف القانػف  ضارا ، فعبل   التابع ارتكب لػ حتى الستبػع مدؤولية وتشتفي
 الرتكاب الستبػع اضصخ أجشبيا   سببا   ألف أو الزخورة حالتي إحجػ في أو شخعي دفاع حالة في لكػنو
 .الزار الفعل

 
 : متبػعو بخجمة قيامو أثشاء التابع خصأ صجور: الثالث الذخط

 ؾياـ ...أثشاء) عخاقي: مجني( 219/1) السادة في بقػلو الذخط ىحا عغ العخاقي السجني القانػف  يعبِّخ
(: 174/1) السادة في بقػلو السرخؼ  السجني القانػف  عشو عب خ حضغ في ،(بخجماتيع... السدتخجمضغ

 :حاالت أربع في التابع عغ يرجر اف يسكغ ، والخصأ(بدببيا أو وضيفتو التابع تأدية حاؿ ...في)
 .الخصأ أثشاء تأدية الػضيفة أو الؿياـ بالخجمة :1
 .الػضيفةالخصأ بدبب : 2
 : الخصأ بسشاسبة الػضيفة.3
 : خصأ ال عبلقة لو بالػضيفة أساسا .4

 :بالخجمة الكيام أو الػضيفة تأدية أثشاء الخصأ: األولى الحالة
 اثشاء التابع مغ الخصأ صجر فاذا شخوشيا، تػافخت متى عشو الستبػع مدؤولية عمى كافة القػانضغ تجسع
 تبعة تحسل أـ مفتخض، خصأ أساس عمى قائسة أكانت سػاء الستبػع مدؤولية تبخيخ أمكغ وضيفتو تأدية

 .ضسانا   أـ قانػنيا   حمػال   أـ
 كاف لكشو بو عمع أو بو يأمخ ولع بالفعل الستبػع يعمع لع ولػ الزار تابعة فعل عغ الستبػع ويدأؿ

 يسكغ لحلظ استعساليا، أساء أو وضيفتو حجود جاوز قج التابع كاف ولػ الستبػع يدأؿ كسا لو، معارضا  
يسكغ لسغ  وكحلظ السؤسدة، داخل لو مػضف ضخب عشج السؤسدة عمى بالتعػيس الخجػع لمستزخر

الديارة( عغ الزخر  دىدو سائق سيارة يعسل لحداب السالظ الخجػع بالتعػيس عمى األخضخ )مالظ

                                                           
االخخػ التي تقـػ بخجمة عامة  : الحكػمة والبمجيات والسؤسدات0( مجني عخاقي عمى أنو: )209( تشز السادة )(1

وكل شخز يدتغل احج السؤسدات الرشاعية او التجارية مدؤولػف عغ الزخر الحؼ يحجثو مدتخجمػىع، اذا كاف 
: ويدتصيع السخجـو اف يتخمز مغ السدؤولية اذا اثبت 2الزخر ناشئا عغ تعج وقع مشيع اثشاء ؾياميع بخجماتيع. 

 ع وقػع الزخر او اف الزخر كاف ال بج واقعا حتى لػ بحؿ ىحه العشاية(.انو بحؿ ما يشبغي مغ العشاية لسش
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 خصأ عشج السدتذفى عمى الخجػع السخيس لػرثة البلحق بو نتيجة الدخعة الذجيجة لمدائق، ويسكغ
 .الخ...لػفاة مػرثيع أدػ الحؼ الصبضب

 غضخه، أو الخقابة بػاجب االخبلؿ افتخاض وىػ الستبػع، مدؤولية عميو تقػـ الحؼ األساس انتفى إذا أما
 وىحا الخجمة، أو بالػضيفة عبلقة ذؼ غضخ التابع خصأ كػف  حالة في الستبػع، السيسا مدؤولية تقػـ فبل

 مدؤولية عجـ مثل الزار والفعل الػضيفة بضغ والدمانية السكانية العبلقة انتفاء عشج يشتفي االساس
 في الخسسي الجواـ أوقات خارج فضيا السدتخجـ أو السػضف ارتكبيا سخقة أو قتل جخيسة مغ السؤسدة

 .سكشو محل
 بل الػضيفة، أداء وزماف مكاف في وقع متى الػضيفة عغ اجشبيا   يكػف  السػضف عغ الرادر والخصأ
 الزار الفعل بضغ الرمة تشتفي عشجما أدائيا وزماف مكاف في وقع ولػ الػضيفة عغ اجشبيا   يكػف 

 إلى أدػ ما الجيغ مذاجخة بدبب بضشيسا فشذبت عسمو محل في لو السػضف دائغ زيارة مثل والػضيفة،
 .بالجائغ ضارا   فعبل   السػضف ارتكاب

 
 الػضيفة او بدببيا:الخصأ بسشاسبة : الثانية الحالة

وقج اختمفت الشطع القانػنية السقارنة بذأنيا، إذ يقرج بالخصأ بسشاسبة الػضيفة، الخصأ الحؼ تيدخ 
الػضيفة ارتكابو، أو تيضئ الفخصة لػقػعو دوف أْف تكػف الػضيفة ضخورية الرتكابو أو التفكضخ ؼيو، مثل 

لكغ بديارة الحكػمة، فالجخيسة ىشا إنسا دىذ مػضف شخرا  آخخ برػرة عسجية لعجاء سابق بضشيسا 
يأت  ارتكبت بسشاسبة الػضيفة ال بدببيا، فمع يدد دور الػضيفة عمى أْف ساعجت في ارتكاب الجخيسة ـو
الطخوؼ الرتكابيا، وبحلظ يكػف ركغ العبلقة الدببية بضغ الخصأ والزخر مشقصعا  في ىحه الحالة، ما 

عجـ ؾياـ مدؤولية الستبػع لػ ارتكب تابعو الزخر في ضلِّ  ،(1)يخجح محىب الكثضخ مغ شخا ح القانػف 
 ىحه الرػرة. 

 
 
 
 
 

                                                           
 د.عبج السجضج الحكيع، عبجالباقي البكخؼ، دمحم شو البذضخ، الػجضد في الشطخية العامة لبللتداـ، السرجر الدابق. ((1
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 : الػضيفة بدبب الحالة الثالثة: الخصأ
 الزار الفعل ارتكاب عمى قادرا   التابع يكػف  ال بحضث السباشخ سببو الػضيفة وتكػف  يقع الحؼ الخصأ ىػ
 سخقة أو مكاف معضغ، إلى أمػالو مع بشفمو السكمفضغ لمرخاؼ الذخشة مفخزة قتل مثل الػضيفة، لػال

 .الخسسي الجواـ بعج لمخدنة السرخؼ حخاس
 : حالتضغ في الػضيفة بدبب الخصأ ويقع

تشصػؼ  برػرة مخاجعا   االمغ رجل تفتير مثل الػضيفة تتصمبو ما يجاوز بعسل التابع يقػـ أف: األولى
 .عمى إىانة وتجاوز خبلفا  لزخورات األمغ

 أثشاء شخرا  آخخ الحكػمة، بديارة مػضفا   يجىذ كأف وضيفتو استعساؿ السػضف يديء أف: الثانية
 .الخسسي الجواـ أوقات خارج عائمتو مع لو شخرية ندىة

 عغ الستبػع مدؤولية تخّتب امكانية عمى يخداف قضجاف وىي أف  ىشاؾ والبج  مغ مبلحطة مدألة ميسة،
 :الػضيفة بدبب تابعو خصأ
 لكشو الجواـ، أثشاء حكػمية سيارة مػضف كؿيادة شخري، بجافع الخاشئ فعمو التابع ارتكاب: األوؿ القضج

 . بضشيسا سابق عجاء بدبب الصخيق، في صادفو شخرا   يجىذ
 أف عميو كاف أو وضيفتو حجود بتجاوزه يعمع وىػ التابع مع تعامل قج الستزخر يكػف  اف: الثاني القضج
 الخسسي الجواـ أوقات خارج الحكػمة سيارة في صجيقو مع الخكػب صجيق قبل لػ كسا بحلظ، يعمع

 .سضخ بحادث فأصضب
( 219/1وتججر اإلشارة في ىحا السػضع إلى اف  القانػف السجني العخاقي، نز  صخاحة في السادة )

قج صجر مشو عمى عجـ االعتجاد في إقامة مدؤولية الستبػع عغ أفعاؿ تابعو في حاؿ كاف خصأ التابع 
بسشاسبة الػضيفة أو بدببيا، ولع يعتج  إال  بالخصأ أثشاء أداء الػضيفة، وىػ تػجو مشتقج؛ إذ األولى إقامة 

 السدؤولية، فزبل  عغ ذلظ، في حاؿ كاف الخصأ مختكبا  بدبب الػضيفة.
فبل حاجة لمقػؿ  أما الحالة الخابعة، والستسثمة بكػف خصأ التابع غضخ ذؼ عبلقة بالػضيفة مغ األساس،

 بأنيا ال مدؤولية عمى الستبػع بذأنيا في جسيع األحػاؿ. 
 :العخاقي القانػن  في تابعو عسل عغ الستبػع مدؤولية ساسأ: ثالثا

 تابعو، فعل تؿيع مدؤولية الستبػع عغ الحؼ األساس في تختمف السعاصخة التذخيعات أف   الحؿيقة،
 وعمى في القانػف السجني العخاقي، السدؤولية ىحه أساس بياف قبل شجيج، باخترار ونػجدىا لو، استشادا  
 :االتي الشحػ
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 السجني القانػف  بو قاؿ ،العكذ ألثبات قابل مفتخض خصأ تابعو فعل مدؤولية الستبػع عغ : أساس1

 بشفي أما السدؤولية مغ التخمز الستبػع وبسػجبو يدتصيع الدػيدخؼ، االلتدامات وقانػف  األلساني
 .السفتخض وخصئو الزخر بضغ الدببية عبلقة بشفي أو جانبو، في الخصأ

 األوربية، القػانضغ غالبية عميو ما وىػ ،العكذ ألثبات قابل غضخ مفتخض خصأ السدؤولية : أساس2
 تشتفي ال وىشا السرخؼ، القانػف السجني وكحلظ واإلنكمضدؼ، الفخندي السجنياف رأسيا القانػناف وعمى

 .الدببية العبلقة بشفي اال السدؤولية
 الدػؼياتي القانػف  بو قاؿ ما وىػ ،التبعة تحسل مبجأ تابعو فعل مدؤولية الستبػع عغ : أساس3

 الستبػع رجػع يجضد ألنو دقضق؛ أساس غضخ وىػ ومرخ، وفخندا ألسانيا فقياء مغ عجد وأي جه الدابق،
 بعشرخ يعتجّ  ال التبعة تحسل مبجأ أف   مع التابع، خصأ الستبػع أساس مدؤولية وأف دفع، بسا التابع عمى

 .الخصأ
خاح مغ عجد رأؼ وىػ ،الزسان فكخةالزارة  تابعو أفعاؿ مدؤولية الستبػع عغ : أساس٤  فخندا في الذ 

 القانػف  نز ىػ الزساف مرجر وإف   بالغضخ، ضخرا   ارتكب متى تابعو فعل الستبػع ؼيزسغ ومرخ،
أؼ ) التجخيج في حالة الخجػع عميو، حق يسمظ ال الحؼ الستبػع، عمى الستزخر فضخجع االتفاؽ، ال

 أو تعسج التابع عغ الزخر نذأ متى تابعو بسا دفع، عمى الخجػع لكْغ لمستبػع ،(السدؤولية مغ التسم ز
 .الجديع خصئو

 ومرخ، فخندا في السحاكع رأؼ وىػ ،القانػنية الشيابة فكخة تابعو أفعاؿ مدؤولية الستبػع عغ : أساس٥
 الترخفات دائخة في تكػف  الشيابة ألف   مشتقج أيزا ؛ األساس وىحا الستبػع، عغ قانػنيا   نائبا   التابع يعج اذ

 .لمغضخ ضخرا   يدبب مادؼ عسل عغ ناتجة تكػف  التابع، فعل عغ السدؤولية أف حضغ في القانػنية،
 إذ فخندا، مغ شخا ح عجد رأؼ وىػ ،القانػني الحمػل فكخة التابع أعساؿ مدؤولية الستبػع عغ : أساس٦

 الستبػع ؼيدأؿ واحج، شخز أنيسا عمى إلضيسا ويشطخ الستبػع، لذخرية امتجادا   التابع شخرية يعجوف 
 . واقعي غضخ وترػر خياؿ عمى قائع ألنو مشتقج؛ وىحا األساس التابع، خصأ عغ

 جانب مفتخض في خصأ العخاقي، السجني القانػف  في السدؤولية ىحه أساس والشقصة السيسة ىشا ىي أف  
 مغ التخمز الستبػع ؼيدتصيع العكذ، ألثبات مبشي عمى قخيشة بديصة قابمة خصأ وىػ الستبػع،

 التابع بفعل بالغضخ البلحق الزخر بضغ الدببية عبلمة يشفي أو خصئو، بشفي أما: أمخيغ بأحج السدؤولية
 .قانػنيا   الستبػع السفتخض خصأُ  وبضغ
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 :التابع عسل مدؤولية الستبػع عغ رابعًا: أحكام

مدؤولية  تقػـ ال لحلظ الضيا، تدتشج كػنيا التابع مدؤولية بؿياـ إال   تقػـ مدؤولية الستبػع ال كانت لسا
شخراف  الستزخر أماـ كاف ،ثبتت فإذا الثبلثة، أركانيا بتػافخ التابع مدؤولية ثبتت إذا الستبػع إال  

 : بالتعػيس يصالبيسا يسكشو أفْ 
 السجني القانػف  في العكذ، ألثبات قابل مفتخض خصأ أساس عمى تقػـ ومدؤولضتو الستبػع، األول:

 خصئو وبضغ الزخر بضغ الدببية عبلقة بشفي أو خصئو بشفي السدؤولية مغ التخمز يدتصيع العخاقي،
 .السفتخض

 .الستزخر قبل مغ االثبات واجب خصأ مدؤولضتو وأساس الزخر، مختكب الثاني:
 الخجػع في الحق لمتابع يكغ لع التعػيس، مشو وتقاضى الزخر محجث التابع عمى الستزخر رجع فاذا

 لعجـ التعػيس مشو وتقاضى الستبػع، الستزخر عمى إذا رجع أما الستبػع بسا دفع لمستزخر، عمى
 بسا التابع عمى الخجػع الستبػع حق ليحا كاف الدببية، العبلقة أو الخصأ )أؼ الستبػع( نفي استصاعتو

عخاقي؛ ألف  التابع ىػ مختكب الفعل الزار السػجب  مجني( 221) السادة ألحكاـ استشادا   دفع
 .لمتعػيس

 دفع عمى مبلئة ماليا ، وأقجر أكثخ ألنو الستبػع؛ عمى-الغالب في- رجػع الستزخر والسبلحع عسميا ،
 إال   التابع عمى الخجػع حق لو يكغ لع الزخر، إحجاث في التابع مع بػعالست اشتخؾ فإذا لو، التعػيس

ره  مبمغ التعػيس الخصأ مذتخؾ بضشيسا، وتقدع السحكسة ألف   التابع؛ عغ الرادر الخصأ بشدبة الحؼ يقجِّ
كل مشيسا في  مداىسة ندبة تحجيج يسكغ لع فاذا خصئو تحؿيقا  لمعجالة، بشدبة كل الخبخاء، بضشيسا

 .مشاصفة بالتعػيس عمضيا حكع الخصأ،
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 السبحث الثاني
 السدؤولية عغ األشياء

السدؤولية عغ في القػانضغ السجنية السعاصخة، ثبلثة أقداـ،  األشياءاألضخار التي تدببيا السدؤولية عغ 
يبشضيا ي تال السشذآتالشاتجة عغ ر اضخ األالسدؤولية عغ ، و (اتالبيائع )الحضػانالتي تدببيا ر اضخ األ

اآلالت السيكانيكية واألشياء التي تتصمب التي تدببيا ر اضخ األالسدؤولية عغ ، وأخضخا  )البشاء(اإلنداف 
 خاصة لمػقاية مغ ضخرىا، وىػ ما نخاه في ثبلثة مصالب، كسا يأتي: عشاية

 السصمب األوؿ: السدؤولية عغ ضخر البيائع )الحضػانات(.
 عغ ضخر السشذآت السبشية )األبشية(.السصمب الثاني: السدؤولية 

 السصمب الثالث: السدؤولية عغ ضخر اآلالت السيكانيكية واألشياء التي تتصمب عشاية.
 السصمب األول

 (اتالسدؤولية عغ ضخر البيائع )الحضػان
 تتعمق اإلسبلمي الفقو مغ أقتبديا عامة، قاعجة مشو( 221) السادة في العخاقي السجني القانػف  أورد

 األضخار في األصل أف   بسعشى ،(1)...(جبار العجساء جشاية: )بقػلو البيائع فعل عغ الشاشئ بالزخر
 صاحب قبل مغ ؼيو ضساف ال ميجور أنو العقػؿ، ذوات غضخ وحخكة البيائع أفعاؿ عغ الشاتجة

 الزخر، وقػع لسشع الكاؼية الحيصة يتخح لع صاحبو أف   حضػاف فعل مغ الستزخر أثبت إذا اال الحضػاف،
عمى  الحضػاف صاحب مدؤولية أقاـ القانػف السجني العخاقي أف   يعشي ما حضػانو، جشاية عشجىا ؼيزسغ

 الحيصة خصأ واجب اإلثبات مغ قبل الستزخر، وىحا الخصأ يتسثل في عجـ ؾياـ صاحب الحضػاف اتخاذ
 .بالغضخ إضخاره لسشع البلزمة

فقخات،  أربع السصمب ىحا ضخر البيائع )الحضػانات(، تقديعوتقتزي اإلحاشة بسػضػع السدؤولية عغ 
 :كسا يأتي

 .ضخر مغ تحجثو ّعسا السدؤولية تتختب التي البييسة أوال : تحجيج
 .البييسة ثانيا : حارس

                                                           
يزسشو صاحبو اال اذا ثبت ( عمى أنو: )جشاية العجساء جبار فالزخر الحؼ يحجثو الحضػاف ال 220( تشز السادة )(1

 انو لع يتخح الحيصة الكاؼية لسشع وقػع الزخر(.
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 .البيائع فعل عغ السدؤولية تحقق ثالثا : شخوط
 .مشيا التخمز وشخؽ  البيائع فعل عغ السدؤولية رابعا : أساس

 
 :تحجيج البييسة التي تتختب السدؤولية ّعسا تحجثو مغ ضخرأواًل: 

 داجشا   أكاف سػاء مسمػؾ حي، حضػاف،)يحجثيا  بذأف أضخار اال البييسة، ضخر عغ السدؤولية تتختب ال
 في كاف إفْ  إال مضت، حضػاف يحجثو الحؼ الزخر عغ مدؤولية فبل وبالتالي أليفا ، أـ مفتخسا   سائبا ، أـ

خ شخز حخاسة  .مضت وىػ بالغضخ إضخاره مشع في قر 
 مسمػكة ليدت بيائع تّدببيا التي االضخار بذأف تثار أف يسكغ ال السدؤولية ىحه أف   القػؿ، عغ وغشي

 .والدػائب والسفتخسات كالصضػر بالغضخ، ضخرىا بسشع إخبللو عغ يدأؿ حارس وجػد لعجـ ألحج؛
 

 ضخرىا: عغ السدؤول ثانيًا: حارس البييسة
 ىحه عميو تقع َمغْ  شخز إلى لئلشارة الحضػاف( )صاحب عبارةالقانػف السجني العخاقي  يدتخجـ

 ورقابتو تػجضيو عمى قادرا   تجعمو الحضػاف عمى فعميو سيصخة لو تكػف  شخز كل يقرج وىػ السدؤولية،
 عغ وكيبل   الفعميواضع الضج  يكػف  فقج عجمو، مغ لو مالكا   كاف إذا ّعسا الشطخ بغس عميو، واإلشخاؼ

 واضع الضج ولػ ويدأؿ بل الخ،..بخعايتو. كاف أو استأجخه أو الحضػاف مشو استعار شخرا   أو السالظ
 .مالكو مغ غربو أو كاف قج سخقو لػ كسا مذخوعة، غضخ الحضػاف عمى سيصختو كانت

 الحضػاف( عمى الضج )واضع بأنو الحضػاف، يحجثيا التي االضخار عغ السدؤوؿ اإلسبلمي الفقو وتدسية
 الحضػاف ضخر ضساف ألف ؛القانػف السجني العخاقيالتي يدتخجميا ( الحضػاف صاحب) تدسية مغ أدؽ

 )الحارس( يدتعسل كمسة العخاقي والسفارقة أف  القزاء ممكضتو، اشتخاط دوف  عميو الضج بػضع واجبا   يكػف 
 يخدا لع أنيسا مع السجني الفخندي، بالقانػف  متأثخا  لمتعبضخ عغ السدؤوؿ والسدؤولية عسػما ،  و)الحخاسة(

  .(1)السجني العخاقي القانػف  وال اإلسبلمي الفقو ال في
                                                           

مع تعبضخ الفقو االسصبلمي؛ ألنو أكثخ دقة في الجاللة عمى السدؤوؿ مغ جية، وألنو يرجؽ -مغ جانبشا-ونحغ  ((1
أو البشاء، أو اآللة، عمى بؿية السدؤوليات أيزا  مغ جية أخخػ، ؼيسكغ أْف إشبلقو عمى )واضع الضج( عمى البييسة، 

أو غضخىا مغ األشياء التي تقاـ برجدىا السدؤولية، يؤيج ذلظ أف  الفقو االسبلمي يقجـ السجلػؿ السػضػعي لمتدسية 
غ أصحاب الفشػف السختمفة، مدسع، تكثضخ ا ما ، التي عمى السجلػؿ المفطي بسػجب قاعجة )ال مذاحة في االصصبلح(

جافع عشو، بػسقػلة: )ال مذاحة مغ يمعضغ في مرصمح مغ السرصمحات، يشبخؼ خ أمكثخ االعتخاض عمى ي عشجما
 في االصصبلح(.
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 )الحضػانات(: ثالثًا: شخوط تحقق السدؤولية عغ فعل البيائع
 أفْ  شخشاف، األوؿ يجه تحت الحؼ الحضػاف يحجثو الحؼ الزخر عمى )واضع الضج( مدؤولية يذتخط لؿياـ

 التقرضخ عمى الحضػاف في عغ )واضع الضج( صجور خصأ الغضخ؛ والثاني، يرضب ضخرا   الحضػاف يحجث
 بػاجبو، ونخػ كبل  مغ الذخشضغ بإيجاز، كسا يأتي:

 :الحضػان بفعل ضخر الغضخ يرضب ان: األول الذخط
 عمى الحضػاف اعتجاء كفعل بزخر، الغضخ يرضب الحضػاف عغ إيجابي فعل صجور وجػب بسعشى

 إيجابي فعل الحضػاف عغ يرجر لع فإذا الحياة الضػمية، عادة في يحرل مس ا بو األذػ وإلحاؽ شخز
 محمو في الداكغ بالحضػاف بخصئوُ  ىػ الذخز اصصجـ لػ كسا واضع الضج عميو، عمى مدؤولية فبل

 .ذلظ نتيجة وتزخر
 بضغ مباشخ مادؼ تساس يحرل لع ولػ لمغضخ، بالزخر تدبب ما ىػ الحضػاف فعل يكػف  اف ويذتخط
أو أشخاص  بذخز ضخرا   وإلحاقو الدضخؾ مغ مفتخس حضػاف انفبلت مثل الستزخر، وبضغ الحضػاف

 .والتداحع اليمع نتيجة
 عشج يستصيو شخز ؾيادة تحت كػنو أو شميقا ، الحضػاف يكػف  أفْ  السدؤولية لؿياـ يذتخط غضخ أنو ال

 .الحضػاف سبب و إيجابي بفعل حجث الزخر ماداـ الزخر، إحجاثو
 

 : رقابتو في واضع الضج عمى الحضػان خصأ: الثاني الذخط
 تػجيو في خصأ األخضخ إلى يشدب ما لع )واضع الضج( عميو، عمى تتختب ال الحضػاف فعل عغ السدؤولية

 قاببل   فخضا   مفخوضا   خصئا   أـ كاف واجب اإلثبات، الخصأ أكاف سػاء عميو، واالشخاؼ ورقابتو الحضػاف
 .السدؤولية ىحه أساس السقارنة مغ القػانضغ مػقف حدب العكذ، ألثبات قابل غضخ أـ العكذ، ألثبات

 خصأ إلى ال أجشبي سبب إلى الزخر يشدب عشجما واضع الضج عمى الحضػاف مدؤولية تقػـ ال لحا،
 أو الحضػاف باستفداز ؾيامو مثل ىػ، خصئو نتيجة بالستزخر الزخر لحق لػ كسا )واضع الضج(،

 الغضخ خصأ بو تدبب الزخر أف   لػ)واضع الضج(  يدأؿ ال كسا ححر، دوف  خصضخ بذكل مشو االقتخاب
 ضخرا   فياج والحق حجخ، أو بعرا أو ضخبو بإثارتو شخز ثالث لمحضػاف، اسَتفّداز مثل األجشبي،

 . بالغضخ
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 :رابعًا: أساس السدؤولية عغ فعل البيائع وشخق التخمز مشيا
 ة:سيأساس السدؤولية عغ فعل البي: 1
 أنو إال   الحضػاف، يدببو الحؼ الزخر عغ لمسدؤولية واحج قانػني بأساسالقانػف السجني العخاقي  يتقضج لع

( 221) السادة ألحكاـ استشادا   ثابت خصأ عمى تقػـ أنيا السدؤولية، أساس في األصل أف   القػؿ يسكغ
 .أخخػ غضخىاالعخاقي ومػاد  السجني القانػف  مغ

 السدؤولية تقػـ عخاقي، مجني( 225/2)و( 224/2) السادتاف أوردتيا لمخصأ أخخػ  صػرة وىشاؾ
 .العكذ ألثبات قاببل   فخضا   مفخوض خصأ أساس عمى بسػجبيا
 (4)(225/1)و (3)(224/2)و (2)(223/1)و (1)(222) السػاد أوردتيا التي لمخصأ الثالثة والرػرة

 قاببل   غضخ فخضا   مفخوض خصأ أساس عمى بسػجبيا السدؤولية تقػـ مجني عخاقي، (5)(226/1)و
 .العكذ ألثبات

 :عغ فعل البييسة السدؤولية دفع :2
  :السشدػب إلى )واضع الضج( عمضيا الخصأ لصبيعة تبعا   دفع السدؤولية عغ ضخر البيائع يكػف 

                                                           
: ويزسغ صاحب 2: اذا ضخ حضػاف بساؿ شخز وراه صاحبو ولع يسشعو كاف ضامشا. 0( التي تشز عمى أنو: )(1

تو بالسحافطة عمى الحضػاف ولع الثػر الشصػح والكمب العقػر ما احجثاه مغ الزخر اذا تقجـ اليو مغ اىل محمتو او قخي
 يحافع عميو او كاف يعمع او يشبغي اف يعمع بعضب الحضػاف(.

: إذا ادخل شخز دابة في ممظ يخاه بجوف اذنو ضسغ ضخر تمظ الجابة سػاء كاف راكبا او 0( التي تشز عمى أنو: )(2
مت في ممظ الغضخ واحجثت ضخرا فراحبيا : أما لػ انتقمت بشفديا ودخ2سائقا او قائجا مػجػدا عشجىا أو غضخ مػجػد. 

: وكحلظ لػ ادخل الجابة في ممظ غضخه باذنو ال 3ال يزسغ اال اذا اثبت انو لع يتخح الحيصة الكاؼية لسشع تدخب الجابة.  
 يزسغ ضخرىا اال إذا ثبت انو لع يتخح الحيصة الكاؼية لسشع وقػع الزخر(.

يسكغ التحخز مشو كسرادمة الجابة او لصسة يجىا او راسيا ؼيزسشو اال  : أما الزخر الحؼ2( التي تشز عمى أنو: )(3
 اذا ثبت انو اتخح الحيصة الكاؼية لسشع وقػعو(.

: لػ اوقف شخز دابة ببل ضخورة او ربصيا في الصخيق العاـ في غضخ السحاؿ السعجة 0( التي تشز عمى أنو: )(4
 (.لػقػؼ الجواب ضسغ ضخرىا في كل االحػاؿ.

: إذا اضخت الجابة التي ربصيا صاحبيا في ممكو دابة غضخه التي اتى بيا صاحبيا ورشبيا 0التي تشز عمى أنو: )( (5
 (.في ممظ االوؿ بجوف اذنو فبل ضساف، واذا اضخت ىحه الجابة صاحب السمظ ضسغ صاحبيا
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 الحضػاف صاحب أف   يثبت أفْ  الستزخر عمى ؼيجب اثباتو، يجب مس ا بسعشى ثابتا ، الخصأ كاف : فإذا1
 السدؤولية مغ التخمز واضع الضج عمى الحضػاف ويدتصيع الزخر، وقػع لسشع البلزمة الحيصة يتخح لع
 . أجشبي سبب إلى يخجع الزخر أف أو عميو، واجبا   يكغ لع الستزخر يجعيو الحؼ اإلىساؿ أف   أثبت إذا
واضع  خصأ إثبات معفػ مغ الستزخر فاف العكذ، ألثبات قاببل   فخضا   مفخوضا   الخصأ كاف إذا أما :2

 جانبو، في الخصأ قخيشة يشفي عشجما السدؤولية مغ التخمز )واضع الضج( ويدتصيع الضج عمى الحضػاف،
 .لمزخر األجشبي الدبب بأثبات اساسا   مدؤولضتو يشفي أو الػاجبة، الحيصة بحؿ أنو يثبت عشجما

 )واضع الضج( عمى الحضػاف يدتصيع فبل العكذ، ألثبات قابل غضخ فخضا   مفخوضا   الخصأ كاف إذا أما :3
 القػة أـ الغضخ فعل أـ الستزخر فعل أكاف سػاء األجشبي، الدبب بإثباتو إال   السدؤولية مغ التخمز

 .القاىخة
  

 السصمب الثاني
 السدؤولية عغ ضخر السشذآت السبشية )األبشية(

 عغ الشاشئة السدؤولية صػرتضغ، في ،(األبشية) السبشية السشذآت ضخر عغ السجنية السدؤولية تطيخ
السداكغ، وىػ ما نخاه بالتفرضل،  مغ يدقط أو يمقى عسا الشاشئة والسدؤولية سقػشيا، أو األبشية انيجاـ

 في فخعضغ، عمى الشحػ اآلتي:
  ا.أو سقػشي يةبش: السدؤولية الشاشئة عغ انيجاـ األالفخع األوؿ

 .الثاني: السدؤولية الشاشئة ّعسا ُيمقى أو يدقط مغ السدكغ فخعال
 الفخع األول

 سقػشيا أو األبشية انيجام عغ الشاشئة السدؤولية: األولى الرػرة
السدؤولية الشاشئة وىي  مغ صػر السدؤولية عغ ضخر السشذآت واألبشية، الرػرة األولىالبج  لئلحاشة ب

السدؤوؿ عغ انيجاـ األبشية أو ، والذخز أوال : تحجيج معشى األبشية، مغ أو سقػشيا ياعغ انيجام
أساس السدؤولية واخضخا  الػوؼ عمى  ،شخوط السدؤولية عغ تيجـ األبشية أو سقػشيا ، ثع  بيافسقػشيا

 ، في أربعة فقخات، عمى الشحػ اآلتي:عغ تيجـ أو سقػط البشاء وسبل دفعيا

 .أوال : تحجيج معشى األبشية

 .ثانيا : السدؤوؿ عغ انيجاـ األبشية أو سقػشيا

 .ثالثا : شخوط السدؤولية عغ تيجـ األبشية أو سقػشيا 
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 .رابعا : أساس السدؤولية عغ تيجـ أو سقػط البشاء وسبل دفعيا 
 
 

 أواًل: تحجيج معشى األبشية:
 بػاسصة االنداف فعل يذضِّجه ما كل سقػشو، أو انيجامو عغ السجنية السدؤولية تقاـ الحؼ بػ)البشاء( يقرج
 غخض ألؼّ  أـ االنداف لدكغ ُمّعجة   اكانت وسػاء تحتيا، أـ األرض فػؽ  أؾيست سػاء انذائية، مػاد

 بشاء، مغ جدء   أـ بحاتيا قائسة   أكانت وسػاء الخاصة، أـ العامة وسػاء أكانت مخررة لمسشفعة آخخ،
 واسصببلت السػاد ومخازف  التحكارية والشرب والعسارات الجور عمى )البشاء(، وصف يرجؽ وليحا

 .  البشاء في السثبتة والذبابيظ واالبػاب الكيخباء وأسبلؾ والغاز، السياه وأنابضب والسجارؼ  الحضػانات،
 

 :انيجام األبشية أو سقػشيا عغ السدؤول: ثانياً 
 ،(1)مالكيا ىػ عخاقي مجني( 229/1) السادة نز بسػجب انيجاـ األبشية أو سقػشيا عغ السدؤوؿ

 تكػف  َمغْ  وىػ بالتعبضخ الفخندي، عمى البشاء أو حارسو الضج( )صاحب ىػ يقاؿ أف  السدؤوؿ أف واألدؽ
 مالكو، ىػ يكغ لع ولػ وإصبلحو صيانتو عميو واجب تفخض والتي البشاء، عمى الفعميو الديصخة لو

 ىػ وبالتالي عمضيا السدتقخ البشاء يسمظ لمجولة السسمػكة األراضي في الترخؼ حق صاحب اف بجلضل
 . تيجميا عغ السدؤوؿ

 عغ السدؤوؿ )مالكو( ىػ البشاء صاحب يكػف  عخاقي، مجني( 229) السادة احكاـ إلى واستشادا   بالتالي،
 بو يشتفع كاف ولػ السختيغ، أو السدتثسخ مثل أخخ شخز حيازة في البشاء كاف ولػ سقػشو أو تيجمو

 إعارة مثل اساسا ، بو يشتفع يكغ لع لػ بل وحتى مثبل ، لمغضخ تأجضخه شخيق عغ مباشخة غضخ برػرة
  .الستخجامو واالنتفاع بو آخخ شخز إلى البشاء

 
 :سقػشيا أو األبشية تيجم عغ السدؤولية شخوط: ثالثاً 

                                                           
لبلنيجاـ او ؼيو عضب ادػ إلى : لػ سقط بشاء واورث الغضخ ضخرا فاف كاف البشاء مائبل 0( التي تشز عمى أنو: )(1

: ويجػز لسغ 2سقػشو وكاف صاحبو قج نبو إلى ذلظ او كاف يعمع بحالة البشاء او يشبغي اف يعمع بيا وجب الزساف. 
كاف ميجدا بزخر يرضبو مغ البشاء اف يصالب السالظ باتخاذ ما يمـد مغ التجابضخ لجرء الخصخ فاف لع يقع السالظ 

 ف مغ السحكسة في اتخاذ ىحه التجابضخ عمى حدابو(.بحلظ جاز الحرػؿ عمى اذ
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 :شخشاف سقػشيا أو األبشية تيجـ عغ السدؤولية لتحقق يذتخط
 .األبشية أو سقػشياانيجاـ  بدبب بالغضخ ضخر لحػؽ  :1
 .سقػشو أو إلى انيجامو ما أدػ صيانتو في البشاء مالظ ثبػت تقرضخ :2

 : انيجام األبشية أو سقػشيا بدبب بالغضخ ضخر الحاق: األول الذخط
 فاذا ؼيو، بدبب َمَيبلف أو البشاء في بدبب عضب الدقػط أو االنيجاـ أكاف غح تقػـ السدؤولية سػاء

 كاف لػ كسا السدؤولية، ىحه تقػـ ال البشاء في الَسيبلف أو العضب غضخ لدبب الدقػط أو اليجـ حجث
 إلى ما أو حخيق أو ؼيزاف أو مصخ أو خْدف أو زلداؿ أو سساوية صاعقة بدبب االنيجاـ أو الدقػط

 .جدئيا   أـ كميا   االنيجاـ اكاف وسػاء حجيثا ، أـ قجيسا   البشاء أكاف وسػاء ذلظ،
 

 :سقػشو او انيجاموُ  إلى أدى ما صيانتو في البشاء مالظ ثبػت تقرضخ: الثاني الذخط
 السقاوؿ كاف لراحبيا، بتدميسيا السقاوؿ ؾياـ وقبل أنذاء األبشية والسذضجات، اثشاء حجث إذا االنيجاـ اف

 حجثا متى الدقػط أو االنيجاـ عغ مدؤوال   األخضخ يكػف  البشاء لسالكو، تدميع بعج لكغْ  السدؤوؿ، ىػ
 يعمع كاف يججر بو أف أو عالسا   كاف إذا اال مدؤوال   يكػف  ال أنو بسعشى الريانة، في إىسالو بدبب
مغ قبل  تشبضيو تع لكغ بحلظ عالسا   يكغ لع ولػ مدؤوال   يكػف  كسا البشاء، في السيبلف أو العضب بػجػد

 .تيجمو أو البشاء سقػط يسشع بسا الَسَيبلف ومعالجة العضب تبلفي في بػاجبو يقع الغضخ، ولع
 ّعسا الستزخر تعػيس مدؤولية عميو وتتختب الزخر، مغ الػقاية في مقرخا   ُعج   ذلظ في أىسل فاذا

 .ذلظ جخاء لحقو
 

 :دفعيا وسبل البشاء سقػط أو تيجم عغ السدؤولية أساس: رابعاً 
 يعمع كاف إذا ما بضغ: البشاء صاحب مدؤولية أساس يختمف عخاقي، مجني( 229) السادة احكاـ بسػجب

 إلى أحج نبيو قج كاف إذا ما وبضغ ذلظ؛ إلى أحج يشبيو أف دوف  يعمع أف بو يججر كاف أو البشاء بحالة
 ؼيو. العضب او البشاء ميبلف

 أحج: يشبيو ولع بحالتو يعمع أن بو يججر أو البشاء بحالة يعمع البشاء صاحب كان فإذا
 ؼيعفى العكذ، ألثبات قاببل   فخضا   مفخوض خصأ عمى تقػـ البشاء، صاحب مدؤوليو أساس فإف

 بشفي السدؤولية مغ التخمز االخضخ بإمكاف الػقت ذات وفي البشاء، صاحب خصأ اثبات مغ الستزخر
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 يؤدؼ أفْ  يسكغ َمَيبلف ؼيو أو معضب البشاء أف   يعمع أفْ  بإمكانو يكغ ولع يعمع ال أنو يثبت عشجما خصئو،
 السدؤولية. ليحه عادؿ مشصقي اساس وىػ سقػشو، إلى

 عسمو بحكع عشو بعضج مكاف في مؿيسا   يكػف  عشجما بالعضب، عمع صاحب البشاء عجـ ترػر ويسكغ
 عمى أضخاره. الػقػؼ مغ يتسكغ ولع حجيثا ، إليو آؿ قج البشاء أف   أو مثبل ،

 تشبضيو: وثبت البشاء في العضب أو الَسَيبلن وجػد إلى ُنبو قج البشاء صاحب كان إذا أما
 العضب بػجػد تشبيو الف   العكذ؛ ألثبات قابل غضخ فخضا   مفتخض خصأ أساس عمى تقػـ مدؤولضتو فاف  
 التخمز يسكشو ال وبالتالي الزخر، وقػع مشع في وتقرضخه إىسالو لجية عميو الحجة يؿيع الَسَيبلف أو

 . األجشبي الدبب بأثبات اال السدؤولية مغ
 الحؼ القانػني بالجػاز تتعمق عخاقي، مجني( 229/2) السادة عمضيا نرت ججا   ميسة مبلحطة وىشاؾ

 البلزمة التجابضخ اتخاذ السالظ إلى يصمب بػأف لمغضخ، مسمػؾ بشاء مغ ضخر ييجده الحؼ لمذخز ُأتيح
د جاز ذلظ، عغ امتشع فافْ  عشو، الخصخ لجرء  تمظ التخاذ السحكسةمغ  أذف استحراؿ بالخصخ لمسيج 

 الفقو مغ الجػاز ىحا العخاقي السذخع اقتبذ وقج عشو، عمى نفقة السالظ، الزخر تسشع التي التجابضخ
والقانػف ( ٢٧٧) السادة في السرخؼ  السجني القانػف  مثل العخبية القػانضغ في مثضل ولو اإلسبلمي،

 .مشو( ٢٥٩) السادة في الدػيدخؼ  كااللتدامات التضشية، قػانضغ وحتى بل الدػرؼ، السجني
 

 :السداكغ مغ يدقط أو ُيمقى ّعسا الشاشئة السدؤولية: الثانية الرػرة
 الحؼ الزخر عغ مدكغ، في يؿيع مغ كل ،(1)عخاقي مجني( 231) السادة لشز استشادا   ُيدأؿ؛ اذ

 الحيصة اتخح أنوُ  السدكغ صاحب أثبت إذا إال   السدكغ، ذلظ مغ شيء إسقاط أو سقػط بدبب يحجث
 حاشة بتفاصضل ىحه الرػرة مغ السدؤولية، نقدسيا فقختضغ كاآلتي:الزخر، ولئل وقػع لسشع البلزمة

 .دقط مغ السدكغغ/ أو يَ اوال : تحجيج السدؤوؿ ّعسا ُيمقى مِ 
 .ثانيا : األساس القانػني لمسدؤولية عسا يدقط أو ُيمقى مغ السدكغ ونفضيا

 
 :السدكغ مغ يدقط أو/ مغ ُيمقى ّعسا السدؤول تحجيج: أوالً 

                                                           
( التي تشز عمى أنو: )كل مغ يؿيع في مدكغ مدؤوال عسا يحجث مغ ضخر بدبب ما يمقى او يدقط مغ ىحا (1

 السدكغ ما لع يثبت انو اتخح الحيصة الكاؼية لسشع وقػع الزخر(.
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 تقترخ كسا ،(.إلخ..فشجقا   عسارة، شقة، دارا ، نػعيا كاف أيا فقط السداكغ عمى السدؤولية تقترخ ىحه
 ذلظ مغ شيء سقػط أو إلقاء عغ الشاجع الزخر عغ مدؤوال   باعتباره السدكغ، ذلظ في السؿيع عمى

 أو مدتعضخا   أو مدتأجخا   كاف ولػ( ؼيو السؿيع) ُيدأؿ اذ مالظ، غضخ أـ مالكا   السؿيع اكاف سػاء السدكغ،
 ضيف أو الفشجؽ، نديل ُيدأؿ فبل عخضيا ، ساكشا   ال مؿيسا  غقامة دائسة يكػف  افء شخط الخ،...مختيشا  
 ىحه في األصل ألف   العخضي؛ الداكغ ىحا خصأ السدكغ صاحب أثبت إذا إال   الزخر، ىحا عغ الجار

 ألثبات قاببل   افتخاضا   مفتخضة مدؤولية لكشيا الجار، أو الفشجؽ صاحب عمى تقع أنيا السدؤولية
 إذ ساكشضغ ُمتعجديَغ؛ أـ ساكشا  ُمشفخدا   أكاف ُيدأؿ َسػاء الجائع الداكغ أو العكذ، ويبلحع أف  السؿيع

 .القانػف  بُحكع بضشيع بالتزامغ ُيدألػفْ 
 

 :ونفضيا السدكغ مغ ُيمقى أو يدقط عسا لمسدؤولية القانػني األساس: ثانياً 
 : السدؤولية أساس :1

 ُمفتخض خصأ أساس عمى السداكغ، مغ يدقط أو ُيمقى ّعسا السدؤولية عخاقي، مجني( 231) تؿيع السادة
  .(1)العكذ ألثبات قاببل   افتخاضا  

  : ىحه السدؤولية دفع أو نفي :2
 اثبات ،السدؤولية ّعسا ُيمقى أو يدقط مغ السداكغالحؼ تقاـ عمى أساسو  قانػنا ، السفتخض الخصأ يقبل

 إسقاط أو سقػط عغ الشاجع الزخر عغ السدؤولية مغ الجائع الداكغ أو السؿيع يتخمز إذ العكذ،
–إنسا وقع  الزخر وأف   الزخر، وقػع لسشع الكاؼية الحيصة اتخح أنو يثبت عشجما السدكغ، مغ شيء

 اإلشارة سبقت الحؼ األجشبي، الدبب بأثبات السدؤولية، مغ التخمز يدتصيع كسا ذلظ، رغع-حضغ وقع
 في ثالثا   ركشا   والزخر، الخصأ الدببية بضغ العبلقة يقصع ألنو قانػنية؛ يشفي أية مدؤولية أنو إلى

 أفمت األربعة، األجشبي الدبب صػر إحجػ عغ نذأ الزخر أف   السؿيع أثبت فاذا التقرضخية، السدؤولية
 قج اتخح السؿيع أو الداكغ كػف  بتقجيخ تدتقل السػضػع محكسة أف عمسا   السدؤولية، مغ وتخم ز
 .ذلظ في عمضيا التسضضد لسحكسة رقابة وال الزخر مغ عجمو، وقػع لسشع والكاؼية البلزمة الحيصة

 
 
 

                                                           
 ني والفخندي القجيسضغ، كسا عخفتيا قػانضغ معاصخة كثضخة.وىي مدؤولية عخفتيا الذخيعة اإلسبلمية والقانػف الخوما ((1
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 السصمب الثالث
 خاصة السدؤولية عغ ضخر اآلالت السيكانيكية واألشياء التي تتصمب عشاية

 السدؤولية أحكاـ تصػر إلى تذضخ ، وىي(1)عخاقي مجني( 231) السادة السدؤولية ىحه عمى تشز
 تقاـ السدؤولية ىحه كانت ؼبعجما الرشاعية، السبتكخات وتعقج االقترادية الحياة تصػر بفعل السجنية

 غضخ فخضا   مفتخض خصأ أساس عمى تقاـ أضحت إثباتو، يجب الحؼ يعشي الثابت، الخصأ أساس عمى
 إلى وانتيت العكذ، ألثبات قاببل   فخضا   أساسيا ليربح تصػرت ثع العكذ، اثبات أو لمشفي قابل

 (.التبعة تحسل) فكخة أساس عمى إقامتيا
بياف  خاصة، البج  مغ عشاية تتصمب التي واألشياء السيكانيكية اآلالت ضخر عغ ولبلحاشة بالسدؤولية

يا القانػني، في أربع اساسو  يا،شخوشىا، وبياف السدؤوؿ عغ ضخر وتحجيج شخز  ،السقرػد باألشياء
 فقخات، عمى الشحػ اآلتي:

 .وال : السقرػد باألشياء مغ مشطػر ىحه السدؤوليةأ

 .ثانيا: السدؤوؿ عغ ضخر اآلالت السيكانيكية واالشياء التي تتصمب عشاية خاصة

 .تتصمب عشاية خاصة ثالثا: شخوط السدؤولية عمى اآلالت السيكانيكية واالشياء

 .رابعا : اساس السدؤولية عغ ضخر اآلالت واالشياء ذات العشاية الخاصة
 

 :السدؤولية ىحه مشطػر مغ باألشياء السقرػد: أوالً 

                                                           
( والتي تشز عمى أنو: )كل مغ كاف تحت ترخفو االت ميكانيكية او اشياء اخخػ تتصمب عشاية خاصة لمػقاية (1

مغ ضخرىا يكػف مدؤوال عسا تحجثو مغ ضخر ما لع يثبت انو اتخح الحيصة الكاؼية لسشع وقػع ىحا الزخر، ىحا مع 
( مجني 454( مجني مرخؼ، و )078وىي تقابل السادة )االخبلؿ بسا يخد في ذلظ مغ احكاـ خاصة( ؛  عجـ

 سػؼياتي.
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 بفعل يحجث ضخر كل عمى األخخػ، الحية غضخ واالشياء السيكانيكية اآلالت عغ السدؤولية تتختب
 االشياء وىحه بيانيا، سبق ضخره عغ بالسدؤولية خاصة أحكاـ لو الحؼ البشاء خبل حي، غضخ شيء

 أخخػ تتسضد عغ غضخىا مغ األشياء والجسادات بانيا تحتاج أشياء أو ميكانيكية، آالت أما قدساف،
 ضخرىا. مغ لمػقاية مخرػصة عشاية

 أكانت سػاء مرجرىا، عغ الشطخ بغّسِ  دافعة، قػة تدضّخه شيء كل السيكانيكية، ويقرج باآلالت
 .البذخية الضج الشػوية أو الحخارية أـ الصاقة أـ السحخوقات أـ السياه أـ الشار أـ الكيخباء

 عمى محجدة غضخ جسادات أو أشياء فيي ضخرىا، مغ عشاية خاصة لمػقاية تتصمب التي أما األشياء
 عمى رقابة التسضضد لسحكسة يكػف  أفْ  دوف  السػضػع، محكسة إلى تقجيخىا أمخ يتخؾ الحرخ، سبضل

 االشتعاؿ، سخيعة السػاد السياه، أنابضب الكيخباء، أسبلؾ السثاؿ سبضل ومشيا عمى ليا، تقجيخىا
 ..الخ..الجارحة اآلالت األسمحة، السفخقعات،

 
 :خاصة عشاية تتصمب التي واالشياء السيكانيكية اآلالت ضخر عغ السدؤول: ثانيا
 عشاية خاصة تحت تتصمب التي واالشياء السيكانيكية اآلالت تكػف  مغ عاتق عمى السدؤولية ىحه تقع

والديصخة واالشخاؼ، ىػ  الترخؼ ويكػف )صاحب الضج( عمضيا، ؼيكػف معشى واشخافو، وسيصختو ترخفو
 .االتضشي الفقو في و)الحخاسة( اإلسبلمي، الفقو في وىػ ذات معشى )الضج( الفعميو، الديصخة
 أو الفعميو الديصخة تشتقل أف مغ مانع ال لكغ مالكو، ترخؼ تحت يكػف  اآللة أو الذيء أف واالصل

 سػاء السالظ، لغضخ الذيء أو اآللة عمى الفعميو الديصخة تكػف  عشجما السالظ، غضخ إلى الحخاسة، أو الضج
 .الخ...الخىغ أـ الػديعة أـ اإلجارة أـ باإلدارة
 ؼيكػف  غربو مشو، أو سخقتو عشج عشػة صاحبيا يج مغ الذيء عمى الفعميو الديصخة تخخج وأحيانا  
 مغ ُيحجثو أماـ القانػف عس ا السدؤوؿ ىػ وبالتالي الذيء، عمى الفعميو الديصخة صاحب ىػ الحائد
ؿ صاحبو، أو الذيء مالظ أف   أخخػ  أحيانا   يحرل كسا ضخر،  الذيء، عمى الفعميو الدمصة غضَخه يخػِّ

 ُتحجثو عس ا السدؤوؿ ىػ السالظ فضبقى يدتخجميا، البشو يقػدىا أو لدائق سيارتو السالظ إعصاء مثل
 الديصخة دامت ما ابشو، أو غضخه، وىػ سائقو بضج الديارة ؾيادة عمى الخغع مغ أف   ضخر، الديارة مغ

مالكيا، أو قاد أؼٌّ مشيسا الديارة دوف  اذف دوف  الديارة االبغ أو الدائق أخح فاذا لمسالظ، باؾية الفعميو
 ضخرىا، عغ السدؤوؿ ىػ وكاف االبغ، أو الدائق إلى الفعميو الديصخة انتقمت وإشخاؼ السالظ،رقابة 

 .وعجما   وجػدا   الفعميو الديصخة مع عغ األشياء واآلالت تجور السدؤولية ؼيسكغ القػؿ بعبارة جازمة، أف  
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 :خاصة عشاية تتصمب واالشياء السيكانيكية اآلالت عمى السدؤولية شخوط: ثالثاً 
عشاية  تتصمب التي األخخػ  واالشياء السيكانيكية اآلالت تحجثو الحؼ الزخر عغ السدؤولية لؿياـ يذتخط

 السدؤوؿ. شخز ترخؼ تحت الذيء أو اآللة تكػف  أف :1 :خاصة شخشاف
 .الذيء أو لآللة إيجابي بفعل الزخر يقع أف :2                

 :السدؤول شخز ترخف تحت الذيء أو اآللة تكػن  أن: األول الذخط
 الديصخة )بسعشى ترخؼ تحت خاصة، عشاية يتصمب الحؼ الذيء أو السيكانيكية اآللة تكػف  أف يجب

 اليو انتقمت السالظ غضخ شخرا  آخخ أو السالظ ىػ أكاف األخضخ سػاء الزخر، عغ السدؤوؿ الفعميو(
 أف السيع والغاصب، كالدارؽ  نية بدػء أو والػديع، والسدتعضخ كالسدتأجخ نية بحدغ الفعميو الديصخة

 . بشفدو غضخه ال بػاسصة الذيء استعسل لػ حتى الذيء، أو اآللة عمى فعميو سيصخة لمسدؤوؿ تكػف 
 

 :الحي غضخ الذيء أو لآللة ايجابي بفعل الزخر يقع أن: الثاني الذخط
 عشاية يحتاج الحؼ الحي غضخ الذيء أو السيكانيكية اآللة تكػف  أف اإليجابي، التجخل أاو بالفعل يخاد

 أو سكػف، ال حخكة حالة في كاف لػ كسا الزخر، بإحجاث يدسح وضع في ضخره، مغ لمػقاية خاصة
 الزخر، إحجاث في سمبي دور ذواتي الذيء، أو اآللة كانت فإذا الصبيعي، وضعو غضخ وضع في كاف
 صاحب عمى مدؤولية فبل السعتاد، الصبيعي مكانيا في مػضػعة أو ساكشة الذيء اآللة أو تكػف  باف

 في واقفة دراجة أو كخاجيا في مخكػنة سيارة كانت لػ كسا الحاصل، الزخر عغ عمضيا الفعميو الديصخة
 . السالظ عشجئح عمى مدؤولية إذ ال االصصجاـ، مغ وتزخر شخز بيا فاصصجـ الصبيعي، مكانيا
 الستزخر، وبضغ الذيء أو اآللة بضغ السباشخ السادؼ االتراؿ يذتخط ال أنو إلى ىشا، اإلشارة وتججر
 السباشخ اآللة الدبب أو الذيء كاف متى مدؤولضتو تشيس اذ الفعميو، الديصخة صاحب مدؤولية إلقامة

 فجأة، التي تدضخ في األماـ الديارة تػقف مثل بالستزخر، لآللة مباشخ تساس يحرل لع ولػ لمزخر
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 عمى ما حجخا   سيارة أشار رمي أو بعزيا، مع ذلظ بدبب خمفيا التي الديارات اصصجاـ سبب مسا
 .فعميا   تساسا   ىشاؾ يكغ لع ولػ مباشخا ، الزخر يكػف  فيشا بو ضخرا ، ألحق محاٍذ، ما زجاج بشاء

 
 
 
 
 : الخاصة ونفضيا العشاية ذات واالشياء اآلالت ضخر عغ السدؤولية أساس: رابعاً  
 :الخاصة العشاية ذات واالشياء اآلالت ضخر عغ السدؤولية : أساس1

 في السدؤولية ليحه الباحث اساسا   يجج ال لحا ندبيا ، حجيثا   السيكانيكية لآلالت البذخية ابتكار لكػف  نطخا  
 في الرشاعية الثػرة عقب الفخندي البلتضشي، وتحجيجا   الفقو نذأتو، عكذ أوؿ االسبلمي الفقو كتب

 اثبات يقبل فخضا   مفتخض خصأ أساس عمى العخاقي السجني القانػف  تقـػ في السدؤولية وىحه أوروبا،
  .(1)مشو( ١٣٢) السادة لشز استشادا   العكذ

 :مشيا والتخمز السدؤولية نفي-2
 مغ لمػقاية خاصة عشاية تتصمب التي واالشياء السيكانيكية اآلالت ضخر عغ السدؤولية كانت لسا

، ضخرىا  فأف   العكذ، ألثبات قابل فخضا   مفتخض خصأ أساس عمى العخاقي، السجني القانػف  في تقـػ
 :شخيقتضغ بأحجػ السدؤولية مغ التخمز يدتصيع السدؤوؿ

 الحيصة واتخح في وسعو ما بحؿ أنو أثبات عغ شخيق جانبو، في السفتخض الخصأ قخيشة بشفي األولى،
 أدػ الحؼ االجشبي الدبب بإثبات الثانية، الزخر؛ والصخيقة وقع ذلظ ومع الزخر، وقػع لسشع الكاؼية

 انتفت نفدو، الستزخر خصأ أو الغضخ خصأ أو قاىخة لقػة الزخر وقػع أثبت فإف الزخر، وقػع إلى
 .مدؤولضتو

 القانػنية التصػرات مع مشدجسا   يعج لع العخاقي السجني القانػف  بو أخح الحؼ األساس والحؿيقة، أف  
 جسيع في مدؤوال   يكػف  خاصة، عشاية يتصمب الحؼ الذيء اآللة أو عمى الضج صاحب إذ أف   السعاصخة؛

 وبالتالي يجه، تحت الحؼ الحي غضخ الذيء أو اآللة سببتو الحؼ الزخر تبعة تحسل عغ األحػاؿ،

                                                           
يذار إلى أساس ىحه السدؤولية واحجة في القانػناف السجنياف العخاقي والسرخؼ، وىػ الخصأ السفتخض في ( (1

في القانػف السجني العخاقي، وعجـ قابمية الخصأ الحالتضغ، لكشيسا يختمفاف في قابمية ىحا االفتخاض إلثبات العكذ 
 ( مجني مرخؼ.٢٧٨السفتخض إلثبات العكذ استشادا  ألحكاـ السادة )
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 عشرخ إلى الشطخ بسجخد وقػع الزخر وتحقق العبلقة الدببية، دوف  ىحه السدؤولية، إقامة يكػف األدؽ
 أؼ وعغ األحػاؿ، جسيع األخضخ في  مدؤولية ؼيجب أْف تقاـ الضج أو السالظ،واضع  جانب مغ الخصأ
ال ُيدأؿ  عاقل غضخ الذيء لكػف  التبعة؛ تحسل فكخة ألحكاـ يجه استشادا   تحت الحؼ الذيء يدببو ضخر

 إلى تعػيس تفزي العجالة كسا أف   ثانية، جية عاقل مدؤوؿ عغ ضخره مغ حخاسة في وىػ جية، مغ
 االساسضغ، وبالتالي فإف  كبل السدؤولية، مغ االفبلت اآللة عمى الضج لراحب الدساح وعجـ الستزخر،

 .العجالة إلى أقخب القانػف السرخؼ  كاف دؾيقا ، وإفْ  ليذ والسرخؼ، العخاقي القانػنضغ السجنضضغ في
 الباب الخابع

 السرجر الخابع مغ مرادر االلتدام
 الكدب دون سبب

 السالية الحمة افتقار عغ الشاجسة لذخز، السالية الحمة واغتشاءُ  إثخاءُ  ىػ سبب دوف  االثخاء أو الكدب
 في الخسدة االلتداـ مرادر مغ مرجر بغضخ أؼ القانػف، مغ مذخوع سبب دونسا آخخ لذخز

القانػف السجني، وقج أورد القانػف السجني العخاقي نطخية عامة لمكدب دوف سبب، ثع  أورد تصبيقات 
عمضيا، لحا نقدع ىحا الباب عمى فرمضغ، لبياف الشطخية العامة لمكدب دوف سبب، ثع بدط خاصة 

 األحكاـ التفرضمية لمتصبيقات التي أوردىا القانػف السجني العخاقي ليا، وعمى الشحػ اآلتي:
 الفرل األوؿ: الشطخية العامة في الكدب دوف سبب.

 الكدب دوف سبب.الفرل الثاني: تصبيقات 
 

 األولالفرل 
 الشطخية العامة في الكدب دون سبب

 مرجر أنو عمى سبب دوف  االثخاء أو الكدب إلى مشو،( 243) السادة في العخاقي السجني القانػف  يشطخ
احتياشية،  ال أصمية دعػػ  لو استشادا   تقاـ التي الجعػػ  فإف   وبالتالي االلتداـ، مرادر مغ مدتقل
 أحكاـ ثع في سبب دوف  الكدب تحقق شخوط نبضغ لحا السجني، القانػف  مغ مدتقبل   أساسا   ليا أف   بسعشى
 سبب، وأخضخا  نبدط األساس القانػني لمكدب دوف سبب، في ثبلثة مباحث، كاآلتي: دوف  الكدب

 .شخوط الكدب دوف سببالسبحث األوؿ: 
 .أحكاـ الكدب دوف سببالسبحث الثاني: 
 .ب دوف سببلكدشطخية ااألساس القانػني لالسبحث القالث: 
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 السبحث األول
 شخوط الكدب دون سبب

 :نفرميا بعج تعجادىا شخوط، أربعة تحقق سبب دوف  الكدب نطخية احكاـ لتصبضق يذتخط
  السجيغ. ذمة في : اثخاء1
 الجائغ. ذمة في افتقار :2
  واالفتقار. االثخاء بضغ الدببية عبلقة ؾياـ :3
 لؤلثخاء. قانػني سبب وجػد : عجـ4
 

 : السجيغ ذمة في اثخاء: األول الذخط
 واالثخاء معشػية، أـ مادية أكاف سػاء بالشقج تقجيخىا يسكغ مشفعة عمى )السثخؼ( السجيغ حرػؿ بسعشى

 عشاصخىا تديج السثخؼ  ذمة في مالية ؾيسة دخػؿ إذ يعشي اإلثخاء االيجابي سمبي، أو إيجابي أما
 وتكػف  السالية ؾيستو تديج السأجػر عمى ضخورية وإضافات تخميسات السدتأجخ إضافة مثل السػجبة،

 يثقميا، كاف سمبي عشرخ مغ السثخؼ  ذمة تشقز عشجما ؼيكػف  الدمبي األثخ أما السؤجخ، عمى واجبة
 .أخخ شخز قبل مغ السثخؼ  ذمة في ديغ ايفاء مثل

  السفتقخ، بفعل حرل متى مباشخ، إثخاء أماـ نكػف  اذ مباشخ، وغضخ مباشخا   يسكغ أْف يكػف  واالثخاء
 عشرخا   بفعمو يشقز أو السثخؼ، ذمة مغ ذمتو ىػ إلى مالية ؾيسة بفعمو ىػ ال بفعل أجشبي، فضشقل
مغ مالو  السفتقخ دفع أو لمغضخ، مسمػكة أرض بسػاد يسمكيا في البشاء مثل السثخؼ، ذمة مغ سمبيا  

 أجشبي شخز بفعل حرل إذا مباشخ، غضخ إثخاء أماـ نكػف  حضغ في السثخؼ، عغ نيابة الخاص ديشا  
 مغ مالية ؾيسة انتقاؿ في تدبب ماديا   أدػ فعبل   أو ترخفا  قانػنيا   ترخؼ السفتقخ، وعغ السثخؼ  عغ
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 شخز بشاء مثل السثخؼ، عغ بجال   ضخرا   السفتقخ تحسل تدبب أجشبي أو السثخؼ، ذمة إلى السفتقخ ذمة
 .ثالث لذخز مسمػكة بسػاد آخخ ارض عمى

 السثخؼ  عمضيا يحرل التي السشفعة تكػف  عشجما ماديا   اإلثخاء ؼيكػف  معشػؼ، وإثخاء مادؼ إثخاء وىشاؾ
 ؼيكػف  السعشػؼ  اإلثخاء أما مشيا، سمبيا   عشرخا   أنقرت أـ ذمتو إلى ايجابيا   عشرخا   أضافت سػاء مادية

 وخبخة واستذارة تعميع مغ الفكخية، السمكية بحقػؽ  تتعمق أدبيو أو معشػية مشفعة عمى السثخؼ  بحرػؿ
 عمى األتعاب. اتفاؽ دوف  آخخ إلى استذارة شبضب أو محاـٍ  كتقجيع الخ،...فشي وعسل ومعالجة

 السحاكع أماـ واقامتيا سبب، دوف  الكدب دعػػ  تأسيذ إمكانية مجػ حػؿ ججا ، ميع سؤاؿ يثار وىشا
 تكػف  أف معشػية كسشافع ترمح األدبية الحقػؽ  إف   والجػاب مادؼ؟ ال معشػؼ  إلثخاء استشادا   السخترة،

 الحق أو السشفعة تكػف  أفْ  اشتخاط دوف  السخترة، السحاكع أماـ سبب دوف  بالكدب الجعػػ  ألقامة سببا  
 :لدببضغ وذلظ ماديا ،
 في يفػؽ  ما مشيا إف   بل مالية، ؾيسة ذات بالتالي وىي بالشقج، الضػـ تق ػـ السعشػية الحقػؽ  إف  : االوؿ
بخنامج  2119عاـ ( Facebook) شخكة فقج اشتخت السادية السمسػسة، ؾيسة السشافع السالية ؾيستو

دوالر امخيكي، وىػ مجخد تصبضق الكتخوني  مميارات بسبمغ ستة ،(WhatsApp) التػاصل االجتساعي
 .غضخ ممسػس يدتعسل عبخ العالع االفتخاضي

 عمى يثخؼ  فالسثخؼ  بػضػح، السعشػية في السشافع الدببية والعبلقة واالفتقار تتحقق أركاف اإلثخاء: الثاني
صحيا  او  او فكخيا  أو عقميا   او ادبيا   إثخاءه كاف لػ حتى القانػف، مغ سشج دوف  السفتقخ حداب
 الخ، فسا دامت أركاف نطخية اإلثخاء متحققة، فالػاجب إعساؿ حكع القانػف فضيا. ...تعميسيا  

 
 :الجائغ ذمة في افتقار: الثاني الذخط

 اإلثخاء ىحا يقاِبل أفْ  بج ال بل ،(سبب دوف  إثخاء) لشكػف أماـ السجيغ ذمة في اإلثخاء حرػؿ يكفي ال
 اإلثخاء صػره التي يسكغ أفء يػف عمضيا االفتقار في يساثل إذ الجائغ، ذمة في افتقار السجيغ، ذمة في

 .ومعشػؼ  وافتقار مادؼ مباشخ، وغضخ وافتقار مباشخ وسمبي، إيجابي افتقار فيشاؾ بالزبط،
 أرضظ، عمى لي مسمػكة بسػاد البشاء مثل السثخؼ، لرالح السفتقخ يشفق عشجما إيجابيا   ويكػف االفتقار

 عمضيا، الحرػؿ لو يحق كاف لسشفعة مالية ؾيسة السفتقخ فقجاف عشج الدمبي االفتقار يتحقق حضغ في
 .بجؿ إيجارىاآخخ مغ دوف أداء  شخز دار في غربا   الدكشى مثل
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 أمػاؿ ىػ إلى أمػالو نفدو مغ السفتقخ بفعل السالية الؿيسة تشتقل عشجما مباشخا ، االفتقار ويكػف        
 السثخؼ  ذمة غمى السفتقخ ذمة مغ السالية الؿيسة تشتقل عشجما مباشخا   غضخ االفتقار ويكػف  السثخؼ،

 نذب في حخيق إشفاء شخز ؾياـ مثل قانػنيا ، اـ ماديا   التجخل ىحا أكاف سػاء بتجخل شخز أجشبي،
 جانب في افتقارا   بدبب الجار صاحب جانب في فاإلثخاء ثالث، مسمػكة لذخز بسػاد شخز دار

 .ثالث الثخؼ نفدو بل بفعل شخؼ ليذ بفعل لكغ الستاع، مالظ
 فاذا السثخؼ، السجيغ ذمة إلى السفتقخ الجائغ مغ مادية ؾيسة تشتقل عشجما ماديا   االفتقار يكػف  كحلظ
 .معشػيا   اإلثخاء كاف فشيا   أو أدبيا   عسبل   أو فكخيا   جيجا   أو معشػيا   نتاجا   السشتقمة الؿيسة كانت
 : واالفتقار اإلثخاء بضغ الدببية عبلقة قيام: الثالث الذخط
 االفتقار يكغ لع فإفْ  شخز آخخ، ذمة في اإلثخاء نتيجة ذمة شخز، في االفتقار يكػف  اف يجب

 متكامل بسجسع السحيصة االرض ؾيسة ارتفعت لػ كسا سبب(، دوف  )كدب أماـ نكغ لع لئلثخاء نتيجة
 السجس ع استحجثت التي لمجية يحق فبل تجارية، ومػالت وسكشية إدارية مخاكد ويحػؼ  مؤخخا   استحجث

 ألف   سبب؟ دوف  اإلثخاء بجعػػ  ؾيستيا ارتفعت التي السجاورة االرضي اصحاب عمى الخجػع الججيج
 ما يعشى لمسجسع، السدتحجثة الجية جانب في افتقار عميو يتختب السجاورة لع األراضي أصحاب إثخاء
 لسا االفتقار لػال بحضث لئلثخاء، سببا االفتقار يكغ فمع واالفتقار، اإلثخاء بضغ سببية عبلقة وجػد عجـ

 لسحكسة رقابة ال وقائع مدألة ألنيا السػضػع، محكسة بتقجيخىا تدتقل السدألة وىحه اإلثخاء، تحقق
 .عمضيا التسضضد

 نطخية في الدببية[ ]العبلقة مفيػـ ماىي العم ة في أف  : مفاده ججا   ميع سؤاؿ يثار السشاسبة، وبيحه
 السجنية(؟ )السدؤولية مجاؿ في مفيػمو مغ نصاقا ، وأوسع مخونة أكثخ سبب( دوف  )الكدب

 : أمخيغ اثشضغ إلى يعػد ذلظ في الدبب والجػاب، ىػ أف  
 إثبات بسجخد والزخر الخصأ ركشي بضغ الدببية[ ]العبلقة تشقصع السجنية( )السدؤولة نصاؽ في األوؿ:
 في االساس، مغ عميو السجعي عغ السجنية السدؤولية تشتفي وبالتالي األربعة، برػره االجشبي الدبب

 االفتقار نذأ لػ حتى بالتعػيس، السثخؼ  عمى الخجػعفي )الكدب دوف سبب(  لمسفتقخ يحق حضغ
 األجشبي، بسػجب واحجة مغ صػره األربعة. بدبب واإلثخاء

 خصأ عغ الزخر نذأة-بالتعػيس لمسصالبة- يذتخط السجنية( )السدؤولية نصاؽ في الدبب الثاني:
 نذأة سبب( دوف  اء)اإلثخ  في يذتخط وال قانػنا ، عشيع ىػ األشخاص السدؤوؿ أحج أو عميو السجعي
 .الخ...السفتقخ الغضخ، الصبيعة، فعل عغ االفتقار يشذأ أف ؼيسكغ السثخؼ، مغ صجر فعل عغ االفتقار
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 :لئلثخاء( الدبب) القانػني السرجر انعجام: الخابع الذخط
 مرادر مغ مرجر أو مذخوع سبب وجػد عجـ ،(سبب دوف  الكدب) نطخية لتحقق يذتخط أنو بسعشى

 افتقار نتيجة عمضيا حرل التي لمسشفعة قانػنيا   سشجا   لمسثخؼ  تعصي السجني، القانػف  في الخسدة االلتداـ
 .الجائغ
 االلتداـ، في إلسثخؼ  إليو استشج الحؼ القانػني السرجر أو لمحق، السشذئ الدبب اف البياف، عغ وغشي

 عمى شخز أثخػ  فاذا مذخوع، غضخ عسبل   أو القانػف  مغ نرا   أو مشفخدة إرادة أو عقجا   يكػف  يرح  أفْ 
 لع السجني، القانػف  في االلتداـ مرادر مغ االربعة السرادر ىحه مغ واحج إلى مدتشجا   آخخ حداب

 نطخا   بو؛ أثخػ  ما الستخداد السثخؼ  عمى الخجػع السفتقخ حق مغ يكغ ولع سبب، دوف  إثخاء أماـ نكغ
 .بو أثخػ  بسا االحتفاظ لمسثخؼ  يجضد القانػف  مغ سشج لػجػد

 التحدضشات بؿيسة السأجػر العقار مالظ عمى الخجػع السدتأجخ أحؿية عجـ: ذلظ عمى األمثمة ومغ
 السؤجخ )السالظ( تسمظ مدبقا  عمى اتفقا متى االيجار، عقج انتياء اضافيا، عشج القانػنية التي كالدقػؼ

الجار السؤمغ عمضيا مغ  مالظ مصالبة التأمضغ شخكة حق مغ وليذ العقج، انتياء عشج لمتحدضشات
 التأمضغ؛ لبشػد عقج استشادا   بشاءىا الذخكة إعادت بعج وقت الحخيق، وؾيستيا ؾيستيا بضغ الحخيق، بالفخؽ 

 .العقج وىػ مذخوع، ىشا اإلثخاء مرجر ألف  
 لو السػصى عمى الخجػع ليع السػصى غضخ لمػرثة يحق فبل السشفخدة، اإلرادة اإلثخاء مرجر يكػف  وقج
 إثخاء مرجر ألف   ليع؛ كانت ستؤوؿ جانبيع كػنيا في افتقار ىي التي الػصية مغ بو أثخػ  بسا

 .السشفخدة اإلرادة مرجر مذخوع ولو سشج مغ القانػف ىػ لو السػصى
 السرجر يكػف  وقج عضشا  بالتقادـ السكدب لمسمكية، شخز كتسمظ القانػف  نز اإلثخاء مرجر يكػف  وقج

 الحؼ التعػيس مبمغ الستزخر استحقاؽ مثل السذخوعغ غضخ أو العسل ىػ السدؤولية التقرضخية
 .الزخر مختكب تجاه السحكسة بو لو حكست

 
 السبحث الثاني

 أحكام الكدب دون سبب
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 السثخؼ  السجيغ يصالب أف األربعة، سبب( دوف  )اإلثخاء شخوط تحقق عشج السفتقخ، الجائغ يدتصيع
 دوف  الكدب دعػػ  تفاصضل نخػ  لحا السخترة، البجاءة محكسة أماـ إقامة دعػػ  شخيق عغ بالتعػيس،

 :االتي الشحػ في مصمبضغ عمى سبب، ببل اإلثخاء لتحقق كجداء التعػيس دفع ثع سبب،
 سبب. دوف  الكدب دعػػ : األوؿ السصمب
 سبب. دوف  الكدب جداء: الثاني السصمب

 
 
 
 

 السصمب األول
 دعػى الكدب دون سبب

عبء اثبات يا، وبياف عمى َمْغ يقع شخفأ جيجحمغ ت ،لبدط تفاصضل دعػػ الكدب دوف سبب ،البج  
 في ثبلث فقخات، كسا يأتي: ،تقادـ دعػػ الكدب دوف سبب ذلظ، ثع  الػقػؼ عمى مجة اإلثخاء ووسائل

 .وال : شخفا دعػػ الكدب دوف سببأ

 .ثانيا : عبء اثبات اإلثخاء ووسائمو

 .الكدب دوف سببثالثا : تقادـ دعػػ 
 

 :سبب دون  الكدب دعػى  شخفا: أوالً 
 أكاف سػاء يخمفو أو قانػنا   عشو يشػب مغ أو السفتقخ الجائغ ىػ سبب، دوف  الكدب في دعػػ  السجعي

 خمفو أو القانػني نائبو أو مقامو يقػـ أو َمغْ  السثخؼ  السجيغ فيػ عميو أما السجعى خاصا ، أـ عاما   خمفا  
 السجعي مغ كل في يذتخط فبل القانػني، نائبو مشيسا أؼ عغ يشػب أف يسكغ داـ وما الخاص، أو العاـ

 أيا   يكػف  أفْ  ؼيجػز القانػنية لغخض التقاضي أماـ السحاكع السخترة، االىمية كساؿ عميو والسجعى
 .عجيسيا، ماداـ َمغء يباشخ الجعػػ عشو نائب قانػني نيابتو صحيحة حتى أو االىمية ناقز مشيا
 عميو السجعى يكػف  أف عمى الترخيح بجػاز (243) السادة اقترخ في العخاقي أف  القانػف السجني ومع

 الجائغ عمى حتى أنشا نؤيج الخأؼ الحؼ يحىب إلى انصباؽ ىحا الحكع إال   االىمية، عجيع السثخؼ 
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 االعساؿ دوف  فقط، االرادية االلتدامات في إنسا يكػف  الكاممة االىمية تػافخ اشتخاط ذلظ أف   ؛(1)السفتقخ
 الجعػػ ؼيو. شخفي أىمية كساؿ يذتخط فبل مادية، واقعة سبب دوف  اإلثخاء داـ وما السادية، والػقائع

 
 :ووسائمو اإلثخاء اثبات عبء: ثانياً 

السالية،  السجيغ في ذمة ومقجاره اإلثخاء تحقق اثبات عبء يقع االثبات، في العامة القاعجة إلى استشادا  
 ىحا ومقجار افتقاره يثبت افْ  عميو يتعضغ الحؼ السفتقخ، الجائغ في دعػػ اإلثخاء وىػ السجعي يتحسمو

 أف   كسا الفتقاره ىػ، السثخؼ نتيجة إثخاء وكػف  ومقجار ىحا اإلثخاء، السجيغ كسا يثبت إثخاء االفتقار،
 قانػني سبب لئلثخاء أف   يفتخض القانػف  أف   ذلظ السجيغ؛ إلثخاء مذخوع سبب وجػد عجـ يثبت أف عميو

 السفتقخ وإْف زعع الجائغ ألثخائو، قانػني سبب اثبات-بالتالي– السثخؼ  السجيغ يكمف وال مذخوع،
  عاتقو ىػ؛ ألنو اد عى خبلؼ األصل. ذلظ عمى اثبات عبء وقع اإلثخاء، مذخوعية عجـ (السجعي)

ـ، ألثبات السجعي وسضمة بذأف أما  وسائل بجسيع إثباتيا يسكغ-عامة- السادية الػقائع فأف   ما تقج 
 ومقجارىسا، وإثخاء افتقار مغ مادية، وقائع دوف سبب كميا اإلثخاء دعػػ  ولس ا كانت عشاصخ االثبات،

 االثبات، وسائل بكل دعػاه  اثبات ،(السجعي) السفتقخ لمسجيغ يسكغ لحا لؤلوؿ، نتيجة كػف الثاني وكحلظ
السعايشة )الكذف  أـ بالقخائغ )الذيػد( أـ بالبضشة الذخرية )السدتشجات( أـ التحخيخية بالبضشة سػاء

  الخ....الخبخاء بػاسصة خبخة أـ السػقعي(
 :الكدب دون سبب دعػى  تقادم: ثالثاً 

 :أقرخىسا خبلؿ سبب دوف  باإلثخاء الجعػػ  اقامة يسكغ مجتضغ عخاقي، مجني( ١١٤) السادة حجدت
 في بحقو السفتقخ الجائغ ؼيو يعمع الحؼ الضػـ مغ تبجأ سشػات،( ٣) خبلؿ الجعػػ  اقامة لمجائغ: االولى

  السثخؼ. عمى بالتعػيس الخجػع
 السجيغ عمى بالخجػع حقو ؼيو نذأ الحؼ الضػـ تبجأ مغ سشة،( ٢٥) خبلؿ الجعػػ  اقامة لمجائغ: الثانية

مغ واقعة اإلثخاء،  سشتضغ مزي بعج السثخؼ  عمى الجعػػ  إقامة في بحقو السجيغ عمع لػ السثخؼ، فسثبل  
( سشة 15بحلظ؛ ألف  مجة التقادـ الصػيل الػ) عمسو يػـ مغ سشػات( ٣) خبلؿ الجعػػ  حق  إقامة لو كاف

 حق لو عمى وقػعيا، لع يكغْ  سشة( ٢٤)مخور  بعج اإلثخاء اال بػاقعة يعمع لع لػ لكشو ال تداؿ قائسة،
 نذأ الحؼ الضـػ مغ سشة( ٢٥) بسخور مجة تقادـ الجعػػ  ألف فقط، واحجة سشة إال  خبلؿ الجعػػ  اقامة

                                                           
 .د.عبج السجضج الحكيع، عبجالباقي البكخؼ، دمحم شو البذضخ، الػجضد في الشطخية العامة لبللتداـ، السرجر الدابق( (1
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( سشة، سقط حقو بدساع 15الخجػع، لع يبق مشيا سػػ سشة واحجة، فإف لع يعمع إال  بانقزاء ) حق ؼيو
 .دعػاه 

 
 
 
 
 
 
 
 

 السصمب الثاني
 جداء الكدب دون سبب

 ، ما يػجب بياف مقجار(1)ما أثخػ بو إلى السفتقخ جداء الكدب دوف سبب ىػ التعػيس، بخدِّ السثخؼ 
الحؼ يجخؼ ؼيو تقجيخىسا، في ثبلث فقخات،  واالفتقار، والػقت كلٍّ مغ اإلثخاء تقجيخ التعػيس، وكيؽية

 كاآلتي:
  التعػيس. مقجار: أوال  

 .واالفتقار اإلثخاء تقجيخ كيؽية: ثانيا  
 .واالفتقار اإلثخاء تقجيخ وقت: ثالثا  

 
 :التعػيس مقجار: والً أ

 في السفتقخ تعػيس يكػف  أفْ  صخيحة برػرة ،(1)العخاقي السجني القانػف  مغ( ١٤٣) السادة أوجبت
 واالفتقار؟ اإلثخاء ؾيستي مغ األقل بقجر-تحؿيقا  لمعجالة-وحجود اإلثخار تقجر  السثخؼ، بو أثخػ  ما حجود

                                                           
التعػيس عمى جداء الكدب دوف سبب، مغ باب السجاز، ألف  حؿيقة  ( تججر اإلشارة ىشا إلى أف  إشبلؽ تدسية(1

األمخ استخداد السفتقخ ما أثخػ بو السثخؼ عمى حدابو، فيػ استعاد مشو ما أخحه دوف سشج مغ القانػف، ولع يجفع لو 
 تعػيزا  بالفعل خخج مغ ذمتو السالية. 
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 والعمة في ذلظ تكسغ في أمخيغ:
 سبب مذخوع. دوف  غضخه حداب عمى ىػ ألثخػ  وإال   خدخ، مس ا أكثخ استخداد لو ليذ السفتقخ : أف  1
 اقتخفو، خصأ السثخؼ عمى يحاسب ال القانػف  كػف  خدخ، مس ا بأكثخ السصالبة يدتصيع ال السفتقخ : إف  2

 لحا يقترخ حق السفتقخ في السصالبة بأقل الؿيستضغ، فمػ حق، وجو دوف  عميو عاد كدب عمى وإنسا
نتيجة  أو الجار الديارة ؾيسة وارتفعت دار، تخميع أو سيارة إلصبلح الشقج مغ معضشا   مقجارا   شخز أنفق

 فعبل   السرخوؼ السبمغ مغ بأكثخ يصالب في أفْ  لو الحق يكغ لع بالفعل، أنفقو عس ا كثضخة ذلظ أضعافا  
 .كثضخا   عشو الديارة أو الجار ؾيسة زادت ولػ

 
 

 :واالفتقار اإلثخاء تقجيخ شخيقو: ثانياً 
 :وعمى الشحػ اآلتي اإلثخاء، تحقضق شخيقة باختبلؼ واالفتقار تقجيخ اإلثخاء شخيقة تختمف

 ىحا يداوؼ  ما ىػ اإلثخاء مقجار فاف الثخؼ، ذمة إلى نقجؼ مبمغ دخػؿ برػرة قج تحقق اإلثخاء كاف إذا
 .تساما   السبمغ

ميا وإضافات صػرة تحدضشات في اإلثخاء كاف إذا أما  اإلثخاء مقجار فاف السثخؼ، ذمة ودخمت السفتقخ قج 
 دخمت التي الذيء ثسغ في الدياةد ؾيسة وليذ الفعمية، واالضافات التحدضشات ىحه ؾيسة ىػ واالفتقار

 .لو ُأضيفت أو عميو
 آخخ انتفع شيء أو سيارة استعساؿ أو في دار الدكغ مثل السثخؼ، عمى عادت مشفعة اإلثخاء كاف فاذا
 الذيء أو الديارة أو الجار مثل عمى أساس أجخ واالفتقار اإلثخاء مقجار تقػيع ؼيجخؼ  صيغة، بأية مشو

 .محل االنتفاع
 تقجيخ غضخه، ؼيجخؼ  أمػاؿ إلنقاذ أمػالو إتبلؼ أو آخخ ديغ شخز أداء مثل سمبيا ، اإلثخاء كاف إفْ  أما

ده الحؼ الجيغ بقجر واالفتقار اإلثخاء  .الغضخ أمػاؿ إلنقاذ أتمفيا التي األمػاؿ بقجر أو السفتقخ، سج 
اه  عسل أو خجمة صػرة في واالفتقار اإلثخاء كاف وإذا  بيع صفقة إبخاـ مثل السثخؼ، لرالح السفتقخ أد 
 ولع شخز لجار ميشجس ترسيسا   وضع أو الجاللية(،)سيارة أو شيء آخخ عمى سبضل أعساؿ  أو دار

                                                                                                                                                                           
دب دوف سبب مذخوع عمى حداب شخز التي تشز عمى أنو: )كل شخز ولػ غضخ مسضد يحرل عمى ك ((1

آخخ يمتـد في حجود ما كدبو بتعػيس مغ لحقو ضخر بدبب ىحا الكدب ويبقى ىحا االلتداـ قائسا  ولػ زاؿ كدبو 
 فضيا(.
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 تقجيخ ففي جسيع ىحه الحاالت يجخؼ  أتعابو، يجفع ولع دعػػ  في خرع عغ تخافع محاـ أو أجختو، يجفع
 .العسل السؤد ػ لرالحو أو الخجمة بدبب السثخؼ  عمى عادت التي الفائجة بقجر واالفتقار اإلثخاء

 
 :واالفتقار اإلثخاء تقجيخ وقت: ثالثاً 

ر اإلثخاء أف   ىشا، القاعجة  ال إلى واالفتقار اإلثخاء ؾيسة تقجيخىع عشج الخبخاء يشطخ فبل تحققو، وقت يقج 
 ؾيسة زادت سػاء اإلثخاء، تحقق إلى وقت فقط بل فضيا، الحكع صجور وقت إلى وال الجعػػ، إقامة وقت

 كسا لحلظ، أىسية فبل الحكع فضيا، وقت صجور أو إقامة الجعػػ  أؼ وقت بعج، ؼيسا نقرت أو اإلثخاء
 عبخة وال اإلثخاء وقت الحؿيقي الشقػد بعجد يقجر اإلثخاء ألف   الشقج؛ ؾيسة انخفاض أو الرتفاع أىسية ال أنو

 ذلظ بعج ؾيستو انخفاض أو الرتفاع
 
 
 

 السبحث الثالث
 األساس القانػني لشطخية اإلثخاء دون سبب

ىا  سبب، دوف  الكدب نطخية يؤسدػف  القجيسة، التذخيعات كاف الذخ اح في عمى أسذ مختمفة، يسكغ رد 
 :إتجاىات، كي بإيجاز ثبلثة إلى-جسيعا  -

 ناقرة فزالة ولكشيا ،(الفزػلي ترخؼ) الفزالة، أؼ بشطخية الكدب دوف سبب يخبط: االوؿ االتجاه
 ال ألنو االتجاه ىحا ُىجخ وقج آخخ، شخز لحداب بالعسل الؿياـ الذخز نية تػفخ فضيا يذتخط ال

 وال والشية، لمقرج فضيا أىسية ال مػضػعية ندعو عمى تقػـ التي سبب دوف  الكدب نطخية مع ال يشدجع
 .أساسا  ليا الفزػلي قرج تعتسج التي الذخرية الشدعة ذات الفزالة نطخية مع

 حداب عمى يثخؼ  مغ أف   عمى اعتبار التقرضخية، بالسدؤولية سبب دوف  الكدب يخبط: الثاني االتجاه
 ىحا عمى وُيخد ،(السفتقخ)الستزخر  تعػيس عميو يػجب ما مذخوع، غضخ عسبل   ارتكب قج يكػف  غضخه

 بل مذخوع، غضخ عسل بأنيا لتػصف السثخؼ  صادرا  عغ خصأ   ليدت ذاتيا في اإلثخاء واقعة بأف االتجاه
 .وجو حق دوف  اإلثخاء وىي عمضيا، تتختب التي الشتيجة في تكسغ السذكمة

 نذاشا   يسارس َمغ فكل ،(التبعة تحسل) بسبجأ سبب دوف  الكدب االتجاه ىحا يخبط: الثالث االتجاه
وىحا  ذمتو ىػ، إلى السفتقخ ذمة مغ مالية ؾيسة انتقاؿ تبعة يتحسل لغضخه، وغـخ لو نفع مرجر يزحى
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 نطخية بسػجب الخجػع أف   مع بو السثخؼ، أثخػ  ما بكل السفتقخ رجػع يػجب أيزا ؛ ألنو االتجاه مشتقج
 .االفتقار وؾيسة اإلثخاء ؾيسة الؿيستضغ، أقلّ  عمى يقترخ سبب دوف  الكدب

 الكدب عجِّ  إلى الحجيثة التذخيعات اتجيت جسيعا ، الستقجمة االتجاىات إلى السػجية لبلنتقادات ونطخا  
 تقزي التي العجالة قػاعج مع اندجاما   الخسدة، االلتداـ مرادر مغ مدتقبل   رابعا   مرجرا   سبب دوف 

 إثخائو ؾيسة يخدّ  أفْ  مذخوع، أو سشج مغ صحيح القانػف، سبب دوف  غضخه، حداب عمى ُيثخؼ  َمغْ  بإلداـ
 أف   وتجاوليا بضغ الشاس، ىي الحقػؽ  انتقاؿ العامة في القاعجة مادامت السفتقخ، افتقخ ما حجود في

 تػافقت تدتشج إلى عقج أف يجب مذخوعة  وصحيحة، لكي تكػف  شخز آخخ، إلى شخز أمػاؿ انتقاؿ
 نّز  الداـ بسػجب أو في حجود ما يقزي بو الشطاـ العاـ وتقخِّه اآلداب العامة، أكثخ أو بسػجبو إرادتاف

 .إعادتو يكػف كدبا  دوف سبب تجب الصخيقضغ ىحيغ بغضخ لؤلمػاؿ انتقاؿ وأؼ القانػف، عميو
 
 
 

 الفرل الثاني
 تصبيقات الكدب دون سبب

سبب، مرجرا  رابعا  مغ مرادر االلتداـ  بعج أْف أورد السذخع العخاقي األحكاـ العامة لمكدب دوف 
، السجفػع دوف حق الخسدة في القانػف السجني، أتى بتصبيقات خاصة ليا، سسى اثشاف مشيا، األوؿ

بؿية التصبيقات األخخػ في فقخة ثالثة مدتقمة، حاوؿ فضيا -بعج ذلظ-، وجسع قزاء ديغ الغضخوالثاني 
قل تجاوال  مغ التصبيقضغ سالفي اإلشارة، لحا نقدع ىحا سبب، األلكدب دوف ا استيعاب بؿية تصبيقات

الفرل عمى ثبلثة مباحث، لغخض بدط الحجيث عغ تصبيقات الكدب دوف سبب في القانػف السجني 
 العخاقي، وعمى الشحػ اآلتي:

 حق. دوف  السجفػع: األوؿ السبحث
 الغضخ. ديغ قزاء: الثاني السبحث
  .األخخػ  ببس دوف  الكدب تصبيقات: الثالث السبحث

 
 السبحث األول

 السجفػع دون حق
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بض غ خبلليا  مشو،( 235-233)في السػاد  وأحكامو حق دوف  الجفػع شخوط العخاقي السجني القانػف  تشاوؿ
 : ونخػ كبل  مشيا في مصمب مدتقل كسا يأتي فرحضل أحكامو، ثع حق، دوف  السجفػع شخوط

 حق. دوف  السجفػع شخوط: األوؿ السصمب
 حق. دوف  السجفػع احكاـ: الثاني السصمب

 
 السصمب األول

 شخوط السجفػع دون حق

 ذمة في واجب غضخ السجفػع يكػف  أفْ : أوليسا شخشاف، تػفخ حق وجو دوف  مجفػع اماـ لشكػف  يذتخط
 :الجافع، وعمى التفرضل اآلتي ؼيو وقع غمط نتيجة تعّ  قج الجفع يكػف  اف: والثاني دفعو، مغ

 
 
 

 : دفعو مغ ذمة في واجب غضخ السجفػع يكػن  ان: األول الذخط
 :حاالت، ىي أربعة في دفعو مغ ذمة في واجب غضخ الجيغ ويكػف 

 وصية بتشفضح شخز قاـ لػ كسا مجيشا ، ليذ شخز بجفعو وقاـ أساسا ، مػجػد غضخ الجيغ : إذا كاف1
 غضخ الػصية أو أف   حياتو، حاؿ الػصية عغ رجع السػصي أف   تبضغ ثع   لذخز ما، ديغ بأداء مػرثة
 .باشمة لػقػعيا التشفضح واجبة

 أجل إلى مزافا   ديشا   مجيغ دفع لػ كسا بعج، األداء مدتحق غضخ ولكشو بالفعل مػجػدا   الجيغ : إذا كاف2
 عمى معمقا   ديشا   دفع أو الذخط، تحقق قبل واقف شخط عمى معمقا   ديشا   دفع أو االجل، ذلظ حمػؿ قبل

 .الذخط تحقق بعج فاسخ شخط
 بالتقادـ، أو بالسقاصة أو باإلبخاء الػفاء قبل كاف قج انقزى الجيغ ولكغ فعبل   مجيشا   : إذا كاف الجافع3

 .آخخ ثانية متزامغ مجيغ دفعو ثع الجيغ كامل دفع الستزامشضغ السجيشضغ أحج أف   أو
 ؾياـ مثل الػفاء، بعج زاؿ قج الجيغ سبب لكغ   األداء، مدتحق والجيغ بالفعل مجيشا   الجافع : إذا كاف4

البيع، ما يػجب رد  الستعاقجيغ إلى الحالة التي كانا عمضيا  عقج فدخ جخػ  ثع السبيع ثسغ بجفع السذتخؼ 
 .قبل التعاقج
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 :الجافع فيو وقع غمط نتيجة تع   قج الجفع يكػن  ان: الثاني الذخط
 يػفي إنسا أنو-غمط عغ- معتقجا   وفى قج الجافع يكػف  أفْ  حق، وجو مغ دوف  ُدفع ما الستخداد يذتخط
 لو يكغ لع عميو، واجبا   ليذ دفعو ما أف   يعمع وىػ وف ى كاف فأف األداء، مدتحق ذمتو في واجب بجيغ
( ١٣٥/1و١٣٣)السادتضغ  الحكاـ استشادا   وذلظ ،(سبب دوف  اإلثخاء) بجعػػ  السثخؼ  عمى الخجػع حق

 .عخاقي مجني
 فخضية سمفا   يقخر القانػف  ألف   بإثباتو؛ الجافع يكمف ال قانػنا ، غمط مفتخض الجافع، ؼيو يقع الحؼ والغمط

 بديط افتخاض القانػني، االفتخاض وىحا غمط، نتيجة يجفعو إنسا ذمتو، في واجب غضخ شضئا   يجفع َمغ أف  
 ممدما   ليذ أنو-الجفع وقت- يعمع كاف الجافع أف   يثبت أفْ  لو السجفػع يدتصيع اذ العكذ، إثبات يقبل
 .سبب دوف  بالكدب دعػاه  السحكسة تخد وبالتالي دفع، بسا

 شخز في غمصا   يكػف  قج لئلرادة، الُسعضب الغمط صػر في الحاؿ ىػ كسا الجافع، ؼيو يقع الحؼ والغمط
الجيغ  الستزامغ السجيغ دفع مثل الػقائع، في غمط أو الفعمي، الجائغ غضخ لذخز الػفاء مثل الجائغ،

 شخز اقتخاض مثل القانػف، في غمط أو قبمو، آخخ متزامغ مجيغ مغ بالفعل دفعو بعج ثانية مخة
 ذلظ مقجار يجيل الديادة وىػ فضجفع بو قانػنا ، السدسػح االقرى الحج   تتجاوز بفائجة آخخ مغ مبمغا  
 أف   أو نفدو، تمقاء مغ الغمط في وقع قج الجافع لكػف  أىسية ال أنو إلى اإلشارة مع األعمى، الحج

 .بالتجليذ ؼيو أوقعو قج لو السجفػع
عمى  يخجع أف-استثشاء  - لمجافع فضيا السجني القانػف  سسح حاالت، ثبلث ىشاؾ تقجـ، مسا الخغع وعمى

 أنو أؼ بالػفاء، قانػنا   ممـد غضخ أنو الجفع وقت يعمع كاف أنو عمى الخغع مغ إليو، دفعو لو بسا السجفػع
 :ىي والحاالت الػفاء، إلى دفعو غمط في يقع لع أنو مع دفع، بسا لو السجفػع عمى الخجػع لمجافع يجضد

 .معضبة بعضب اإلكخاه  أضحت ىشا إرادتو ألف   الػفاء عمى السػفي لو تعخض إكخاه  نتيجة الجفع : وقػع1
 .التعاقج قبل عميو كاف إلى ما الحاؿ إعادة البصبلف، اثار مغ ألف   باشل؛ عقج عمى بشاء   الجفع : وقػع2
ثانية  الجيغ وأضصخ لجفع فقج الػرقة، ثع مكتػبة، وحرل عمى ورقة مخالرة الجيغ، السجيغ : لػ أوفى3

 في السخة دفع ما استخداد لو حق السخالرة، عمى عثخ ثع عشج إقامة الجعػػ عميو دوف حق مثبل ،
 .الثانية، ألف  الػفاء الثاني كاف إثخاء دوف سبب في جانب السػفى لو

 
 السصمب الثاني

 أحكام السجفػع دون حق
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 دوف  تدمسو ما رد   لوُ  السجفػع بالتداـ يتسثل قانػني، حق حكع دوف  السجفػع شخشي تػافخ يتختب عمى
، ىحا ويختمف مجػ حق، سضئيا، كسا أف  أو الشية حدغ لو السجفػع تبعا  الختبلؼ لكػف  االلتداـ بالخدِّ

، ونز عمى أحكاـ متسضدة ليسا الكدب دوف سبب ةالعخاقي عغ قاعجالسذخع فضيسا خخج  فاتحالىشاؾ 
تختمف عغ األحكاـ العامة الستػقفة عمى سػء أو حدغ نية السجفػع لو، ما يقتزي تقديع ىحا السصمب 

 عمى ثبلثة فخوع، كسا يأتي:
 .الشية حدغ لو السجفػع كاف إذا: الفخع األوؿ
 .شيةال سيء لو السجفػع كاف إذا: الفخع الثاني

 السجفػع دوف حق. قػاعج عمى االستثشاءات الفخع الثالث:
 
 
 
 

 الفخع األول
 الشية حدغ لو السجفػع

ه السجفػع لو حدغ الشية، معخفة متى يكػف حدغ الشية، و  مس ا استمسو دوف ماذا يخد يقتزي تحجيج ما يخد 
 تالذيء والشفقات التي أنفقنتجيا أالثسار التي وجو حق، ثع  التعخؼ عمى حكع القانػف السجني في 

، وذلظ في حكع خخوج الذيء مغ يج السجفػع لو، تسيضجا  لمػقػؼ عمى السجفػع لووىػ في يج عميو 
 ثبلث فقخات، كسا يأتي:

 .(حدغ الشيةبػ) السقرػد: 1
 .الثسار التي انتجيا الذيء والشفقات التي أنفقيا عميو السجفػع لو :2

 .خخوج الذيء مغ يج السجفػع لو :3
 
 :(حدغ الشيةالسقرػد بـ): 1

 إنسا يدتمع أنو-السجفػع تدم سو وقت- عشجما يعتقج الشية، عمى أنو حدغ لو، السجفػع يشطخ القانػف إلى
 حدغ بأثبات لو السجفػع يكمف فبل األصل، كػنيا لو، السجفػع نية حدغ ويفتخض القانػف  يدتحقو، شضئا  
 بجسيعسػء نية السجفػع لو إثبات  ولو ذلظ، بأثبات كمف لو السجفػع نية سػء الجافع إذا ادعى لكغْ  نضتو،
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 إثبات يجضد والقانػف  مادية، وىػ واقعة السدتحق، غضخ تدم ع ألف االثبات يشرب عمى االثبات؛ شخؽ 
 تقجيخ بدمصة السػضػع قاضي ويتستع والقخائغ، البضِّشات في ذلظ بسا الصخؽ  بجسيع السادية الػقائع

وقائع، ال رقابة لسحكسة التسضضد عميو في  مدألة باعتبارىا لو، السجفػع نية سػء أو واسعة لتقخيخ حدغ
 .تقجيخىا

 مبمغا   تدم سو الحؼ الذيء كاف إذا ما باختبلؼ يخ ده، نية، أفْ  حدغ لو السجفػع عمى يجب ويختمف ما
 . معضشة أعيانا   أـ( مثميات) متذابية اشياء   أـ الشقػد، مغ
 في ديشا   تدم سو ما كاف ،(أؼ مغ السثميات) متذابية أخخػ  أشياء   أو نقػدا   لو السجفػع تدمسو ما كاف فاذا

 مثمو، رد   عميو بفعمو، وجب الستذابو الذيء استيمظ أما إف مػجػدا ، كاف إفْ  رّده عميو ووجب ذمتو،
 .الستذابية أو األشياء الشقج ؾيستو انخفاض أو ارتفاع عغ الشطخ بغّسِ  تدم سو، الحؼ القجر فضخد  

 مغ الفػائج بخد يمتـد لكشو العامة، لمقػاعج اسشادا   بالؿبس يتسمكيا ألنو الفػائج؛ بخدِّ  الشية حدغ يمتـد وال
 عمى قخيشة القزائية السصالبة أماـ القزاء، إذ أف   عميو إقامة الجعػػ  عشج الشية سيء يشقمب أفْ  لحطة

 .الشية سػء
ه يمتـد فانو مشقػال ، أـ كاف عقارا   بالحات، معضشا   شضئا   لو السجفػع تدمسو ما كاف اذا أما  كاف إفْ  عضشا   بخدِّ

 ؾيستو بخدِّ  فإنو يمتـد اتبلفو، إو إضاعتو لمذيء أو استيبلكو مثل تقرضخه، أو بتعجيو ىمظ فاف مػجػدا ،
 ؼيو، لو لمسجفػع يج ال أجشبي لدبب بالحات السعضغ الذيء ىمظ وإذا الزياع، أو التمف أو اليبلؾ وقت

 أو بالبيع البقايا ىحه مغ انتفع فإف شضئا ، مشو بقي إف مشو، بقى ما بخد يمـد بل ىبلكو، عغ يدأؿ لع
 عجـ مع شبعا   استعسميا، التي السػاد ؾيسة أو كالثسغ فػائج، مغ عميو عاد ما بخد التـد االستعساؿ،

 حدغ ماداـ الديارة استخجاـ أو الجار كدكغ بالذيء االنتفاع مقابل بخدِّ -لمقػاعج العامةوفقا  –التدامو 
 .الشية

 
 لو: السجفػع عميو أنفقيا التي والشفقات الذيء انتجيا التي : الثسار2

 الشية، حدغ لو السجفػع يج في وىػ الذيء أنتجيا التي الثسار مرضخ عغ السيع ىشا، التداؤؿ يثار
 الشية؟ وىػ حدغ يجه في بقائو شضمة لو السجفػع عميو صخفيا التي الشفقات ومرضخ

 لو السجفػع يتسمظ العخاقي، السجني القانػف  مغ( 1165) ألحكاـ السادة والجػاب عمى ذلظ، أنو استشادا
 عشجما ضساف، يج إلى يجه انقمبت فإذا مشيا، شيء بخد يمتـد وال بالؿبس، الذيء ثسغ الشية حدغ
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 سيء أصبح أفْ  يـػ مغ عمضيا حرل التي السشافع وؾيسة الثسار بخد يمتـد فإنو الشية، سيء يربح
 .أماـ القزاء، كسا تقجـ مصالبتو تاريخ مغ األحػاؿ جسيع في الشية سيء يربح وىػ الشية،

 السادة ألحكاـ استشادا   الثسار، إنتاج في أنفقو ما استخداد الشية، سيء إلى انقمب الحؼ لو لمسجفػع
 الذيء عمى أنفقو ما استخداد في الشية حدغ لو السجفػع حق أف   حضغ في عخاقي، مجني( 1166)

 .الشفقات تمظ نػع عمى يتػقف
 (2)الشافعة الشفقاتؾيسة  كاممة، كسا يدتخد حدغ الشية ؾيستيا يدتخد ،(1)الزخورية بالشفقاتفؽيسا يتعمق 

 لمسجفػع كاف الذيء ؾيسة مغ أقل ؾيستيا كانت فإفْ  أحجثو، ما ؾيسة مغ أكثخ الذيء ؾيسة كانت متى
 شضئا ، ؾيستيا مغ يدتخد أفْ  لو لمسجفػع فميذ (3)الكسالية الشفقات وأما مثمو، بثسغ الذيء يستمظ أف لو

 مغ يتزخر ال بحضث األولى، حالتو إلى الذيء يعضج أفْ  شخط عضشا ، ندعيا واستخدادىا حق لو غضخ أف  
 .القمع مدتحقو ؾيستيا مقابل تسم كيا يصمب أفْ  الذيء لسالظ ويسكغ عشو، الكساليات ندع
 لو: السجفػع يج مغ الذيء خخوج :3

 يخخجو ترخفا   بالذيء نية بحدغ لو السجفػع ترخؼ حكع عغ في ىحا السػضع، آخخ ميع تداؤؿ يثار
 ال؟ مس غ انتقل إليو أـ استخداده الجافع أيدتصيع يجه، مغ

 بالذيء إْف كاف معاوضة، أـ تبخعا : لو السجفػع ترخؼ نػع باختبلؼ الجػاب عغ ذلظ يختمف
 مغ عمى رجع شاء إفْ  بالخيار الجافع كاف الرمح، بجؿ أو كالبيع معاوضة لو السجفػع ترخؼ كاف فإف

 عػض، مغ ؾبس بسا لو السجفػع عمى يخجع أف شاء واف ،(4)االستحقاؽ بجعػػ  لو السجفػع لو ترخؼ
 تسمظ أو العقار بالتقادـ، لو السجفػع لو ترخؼ الذخز الحؼ تسمظ متى لو السجفػع عمى يخجع والجافع

 . الحيازة قاعجة وفق السشقػؿ

                                                           
يقرج بالشفقات الزخورية، الشفقات التي يزصخ الذخز لجفعيا بػية حفع الذيء مغ اليبلؾ، مثل مراريف  ((1

 تخميع دار آيل لمدقػط.
الشفقات الشافعة، ىي ما يشفق عمى الذيء لمحفاظ عميو مع أنو ال يخذى عميو مغ اليبلؾ، مثل نفقات جشي  ((2

 السحرػؿ أو مراريف الخدف، ويذتخط الستحقاقيا أال  تكػف فاحذة أو مبالغا  فضيا.
 الذيء أو ديسػمتو.السراريف الكسالية، ىي نفقات الديشة كالربغ والشقر وغضخىا، فيي ال تؤثخ عمى وجػد ( (3
: إذا استحق السبيع لمغضخ وكاف االستحقاؽ وارد 0( مغ القانػف السجني العخاقي عمى أنو: )552تشز السادة ) ((4

: أما اذا ورد االستحقاؽ بأمخ حادث في السبيع 2عمى ممظ البائع، ضسغ البائع ولػ لع يذتخط الزساف في العقج. 
سدتحق انو ممكو بتاريخ متأخخ عغ الذخاء، فبل حق لمسذتخؼ في الخجػع وىػ في ممظ السذتخؼ كسا لػ اثبت ال

 بالزساف عمى البائع(. 
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 كسا ليذ بذيء، لو السجفػع عمى الخجػع لمجافع يكغ لع تبخعا ، بالذيء لو السجفػع ترخؼ كاف إذا أما
 أو تقادـ مغ السمكية، كدب أسباب بأحج التسدظ األخضخ بإمكاف متى كاف لو، الستبخع عمى الخجػع لو

  .(1)إلخ...نية بحدغ مشقػؿ حيازة
 

 الفخع الثاني
 الشية سيء لو السجفػع

 مع القانػف  يتذجد لحلظ ؼيو، لو حق   ال أنو يعمع وىػ السجفػع يتدم ع عشجما، الشية سيء لو السجفػع يكػف 
الستذابيات )التي يقـػ بعزيا مقاـ بعس  مغ شضئا   أو الشقػد، مغ مبمغا   السجفػع كاف فاذا الشية، سيء

 بدبب ىمظ ولػ فإفْ  يجه، في مػجػدا   كاف إفْ  بخده ُألـد بالحات، معضشا   ؾيسيا   شضئا   أو في الػفاء(،
 .بالزساف لدمو أجشبي،

وفقا   الؿيسي، الذيء ؾيسة بخدِّ  ُألـد وإال   مساثل، شيء بخدِّ  ُألـد الستذابية األشياء مغ السجفػع كاف فاذا
 .يدتحقو ال شضئا   تدمع يعمع أنو قج داـ ما إلعحاره حاجة دوف  اليبلؾ، يػـ لؿيستو

 ُألـد نقػدا ، تدمع قج كاف بسعشى أنو إذا لو، السجفػع نية لدػء ىشا؛ بو يعتج األسعار ارتفاع أف   يذار إلى
 لمسجفػع يدسح العخاقي السجني غضخ أف  القانػف  العسمة، سعخ ندوؿ عغ الجافع تعػيس مع مقجارىا بخد
 مالكو، يج في بقي ال محالة حتى لػ سيدتيمظ كاف الذيء أف   أثبت متى الزساف، مغ التخمز لو

  .(2)أجشبي بدبب ىبلكو عشج وذلظ
 مغ اعتبارا   الذيء، مغ يفضجه اف بسقجوره كاف أو افادة ما جسيع بخد الشية لو سيء السجفػع يمـد كحلظ

 كاف فاذا ،(3) الشية سيء ؼيو أصبح الحؼ الضػـ مغ اعتبارا   أو وقتيا، الشية سيء كاف لو إفْ  تدمسو يػـ

                                                           
ولظ أْف تبلحع ما في ىحا الحكع مغ مجافاة لمعجالة، إذ ليذ بإمكاف الجافع استخداد ما دفع ال مغ السجفػع لو وال  ((1

 إعادة نطخ في ىحا الحكع. مغ الغضخ الحؼ ترخؼ لو السجفػع لو، ما يحتاج مغ السذخع العخاقي
(، حضغ أعصى سيء الشية 0068وقج جانب القانػف السجني العخاقي الرػاب بيحا الحكع الحؼ أورده في السادة ) ((2

فخصة اإلفبلت مغ الزساف، عشجما يثبت أف  الذيء كاف سضيمظ ال محالة سػاء في يجه أو في يجه مالكو؛ إذ ال 
لتخمز مغ الزساف ميسا كاف سبب اليبلؾ وشبيعة الذيء، وإْف قضل أف  مبخر يججر إعصاء فخصة لديء الشية با

ىحا الحكع ىبلؾ الذيء في جسيع األحػاؿ، قمشا أنو عشجما ييمظ تحت يج مالكو الذخعي يكػف ذلظ مغ باب القزاء 
ذوؼ الشفػس السخيزة والقجر، أما أْف ُيعفى سيء الشية مغ السدؤولية تحت ىحه الحريعة فيػ أمخ يفدح السجاؿ أماـ 

 الستغبلؿ الشز دوف وجو حق. 
 ( مجني عخاقي.١٣٣السادة ) ((3
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ه وجب مثبل   بدتانا   السجفػع  يقصفيا لع لكشو قصفيا بسقجوره كاف التي والثسار قصفيا التي الثسار ورد رد 
خ ألنو فات أوانيا؛ حتى   .(1)انتاجيا في أنفق ما حق استخداد ذلظ مقابل لو لكغ وبيعيا، قصفيا في قر 

 التي الشفقات حكع تساما   تذبو فيي الذيء، عمى الشية سيء لو السجفػع صخفيا التي لمشفقات بالشدبة أما
 ألف   أجشبي؛ إلى لو السجفػع يج مغ الذيء خخوج أحكاـ تتذابو وكحلظ الشية، حدغ لو السجفػع يشفقيا

 .سػئيا أو لو السجفػع نية بحدغ بالجافع عبلقتو في يتأثخ ال االخضخ ىحا
 

 الفخع الثالث
 االستثشاءات عمى قػاعج السجفػع دون حق

حالتضغ، نز  الستعمقة بالسجفػع دوف وجو حق، في سبب دوف  الكدب أحكاـ عغ العخاقي السذخع خخج
، والثانية السجفػع لو ناقز األىمية ليسا عمى أحكاـ خاصة، لخرػصية في كل مشيسا، األولى لكػف 

 ، وىػ ما نخاه في فقختضغ مدتقمتضغ، عمى الشحػ اآلتي:جموأ بمػغقبل  مؤجبل   ا  ديشيػفي  ألف  الجافع
 األىمية. ناقز لو السجفػع: االولى الفقخة
 األجل. قبل السؤجل دفع الجيغ: الثانية الفقخة

 
 األولى الفقخة

 األىمية لو ناقز السجفػع
 كاف حتى لػ فعبل ، كدبو ما بّخد اال يمـد لع األىمية، وىػ ناقز الذيء استمع لو، السجفػع كاف إذا

 القاعجة عغ خخوج العخاقي، وىحا الحكع السجني مغ القانػف  (١١٤) استشادا  لشّزِ السادة (2)الشية سيء
 .السدتحق غضخ بخدّ  إلدامو عمى السثخؼ  أىميو تأثخ عجـ تقخر التي سبب، دوف  الكدب في العامة
 عمضيا حرل التي السشفعة ؾيسة بخدِّ  إال   يمتـد لع األىمية، ناقز كاف إذا لو السجفػع أف   الحكع، ىحا ومفاد

 تدمع ما استيمظ لػ كسا مشفعة، عمى يحرل لع فاف الشية، سيء كاف لػ حتى تدمسو الحؼ الذيء مغ
ه عمى ممحاتو، أو  األىمية ناقز يختبط عشجما الحاؿ ىػ كسا تساما   شيء، بخدّ  يمـد لع أضاعو أو بجد 

 مشفعة، مغ عميو عاد ما بخد إال   يمـد ال فأنو الباشل، العقج بسػجب شضئا   استمع قج وكاف يبصل، ثع بعقج
 .شيء بخد يمـد بسشفعة ما، لع ذلظ عميو يعػد أفْ  دوف  تدم سو ما أنفق فإفْ 

                                                           
 ( مجني عخاقي.٢٢٦٦السادة ) ((1
 في حكع يذبو ما سبق اف تشاولشاه عشج ابصاؿ عقج ناقز األىمية وارجاع الحاؿ إلى ما كاف عميو قبل التعاقج. ((2
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 مشو، خصأ دوف  تمف أو بزياع يجه في وىمكت بحاتيا، معضشة عضشا   تدم ع متى األىمية ناقز فأف كحلظ
 استشادا   بزسانو يمـد ال مشو يشتفع أفْ  دوف  فقجه الحؼ الذيء ألف   الشية؛ سيء كاف ولػ بذيء يمـد لع

تقرضخ، فإنو  أو مشو بتعسج يجه في الذيء ىحا ىبلؾ كاف إذا أما عخاقي، مجني( ١١٤) السادة لحكع
 الفعل عغ أحكاـ السدؤولية أساس عمى بل حق، دوف  السجفػع قػاعج أساس ال عمى بالزساف، يمـد

 .(التقرضخية السدؤولية) عشو الرادر السذخوع غضخ
 الفقخة الثانية

 جلاألسؤجل قبل الالجيغ دفع 

 لو،مجة األجل السسشػحة  عغ تشازؿ مغ السجيغ أن و األجل، حمػؿ قبل السؤجل الجيغ في وفاء االصل
 أجل بذأف غمط في وقع أنو أؼ األجل، وجػد جاىبل   األجل قبل مؤجبل   السجيغ ديشا   أوفى لػ ولكغ

 لو السجفػع الجائغ ويجبخ أجمو، حمػؿ قبل أوفاه ما الستخداد لو السجفػع عمى الخجػع لو كاف الػفاء،
  .(1)األجل حمػؿ ثانية عشج يػؼيو يخجع حتى الجائغ، إلى أجمو حمػؿ قبل ديغ مغ تدم سو ما عمى ردِّ 

 السعجل، الػفاء بدبب استفاده ما الجافع إلى يخد   أفْ  حمػؿ أجمو، قبل ديشو استػفى الحؼ لمجائغ ويجػز
 السجفػع لمجائغ يجػز كحلظ. (2)األجل ضخر قبل مغ السػفي السجيغ أصاب ما عمى ذلظ يديج أال   عمى

 اليو ويخده ليعػد الجافع إلى بإعادتو يخغب ولع الشقػد، مغ مبمغا   الجيغ كاف إذا األجل، حمػؿ قبل لو
 السجفػع السبمغ عمى الستختبة الفػائج لمجافع يجفع أفْ  عمى لجيو، السبمغ يبقيَ  أفْ  حمػؿ األجل، ثانية عشج

 . قانػنية أـ اتفاؾية الفائجة أكانت سػاء فقط، األجل عمى الستبؿية لمسجة
 

 السبحث الثاني
 قزاء ديغ الغضخ

-236) السػاد في سبب دوف  الكدب تصبيقات مغ الثانية، الرػرة ىحه العخاقي السجني القانػف  نطع
، وىػ دوف أمخ السجيغ ئوقزا، وبضغ قزاء ديغ الغضخ بأمخ السجيغ إذ مضد في الحكع بضغ مشو،( 239

 االتي: الشحػ عمى مصمبضغ، في ما نتشاولو
  يغ.السج مغ بأمخ الغضخ ديغ السصمب األوؿ: قزاء
 السجيغ. أمخ دوف  الغضخ ديغ السصمب الثاني: قزاء

                                                           
 ( مجني عخاقي.١٣٥/٢السادة ) ((1
 ( مجني عخاقي.١/١٣٥استشادا  لمسادة ) ((2
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 السصمب األول

 السجيغ مغ بأمخ الغضخ ديغ قزاء
 الخجػع السػفي حق مغ بشاء  عمى أمخ مشو )أؼ مغ السجيغ(، كاف ديغ السجيغ فعبل   إذا قاـ أحج بقزاء

 لمسجيغ بالجيغ، سػاء مصالبتو في األصمي الجائغ الجيغ مقاـ دافع عشو، وعشجئح يقػـ دفع بسا اآلمخ عمى
 الحمػؿ مع وفاء   لمجيغ، السأمػر وفاء يعج ؛ إذ(1)يذتخط لع أـ عميو الخجػع اآلمخ الجافع عمى اشتخط
 عخاقي. مجني( 379) السادة احكاـ عميو تشصبق

 اآلمخ مغ كبل   بعج ذلظ أف   تبض غ ثع لمغضخ، ديشو قزاء غضخه شخز، أمخ لػ ما حاؿ في أنو كسا
 ىػ كاف إذا دفع، فقط بسا اآلمخ عمى يخجع أفْ  السأمػر حق مغ كاف الجيغ، بقزاء قاما والسأمػر،

 اآلمخ مغ كل عمى اوال ، حق  لمسأمػر أْف يخجع دفع الحؼ ىػ اآلمخ كاف أما إذا اوال ، أوفى الحؼ
 ديشو؟ استػفى الحؼ والجائغ

 مع وفاء   يكػف  وفاءه ألف   فقط؛ اآلمخ عمى رجع أوال ، ىػ الجيغ دفع إذا السأمػر أف   الحكع، ىحا وعمة
بالخيار في  السأمػر كاف أوال   الجيغ اآلمخ دفع لكغ لػ عخاقي، مجني( 239) لمسادة استشادا   الحمػؿ
 لجائشو، ىػ بػفائو يعمسو ولع الػفاء، في أنابو وأفْ  سبق ألنو اآلمخ عمى اثشضغ، مغ واحج عمى الخجػع

 دوف  السجفػع ألحكاـ استشادا   (اآلمخ) االصمي السجيغ مغ ديشو استػفى الحؼ الجائغ أو الخجػع عمى
 .سبب إثخاء  ببل كانت والثانية مختضغ، ديشو استمع إذ يكػف في ىحه الحالة قج حق،
 لػ أما بالػفاء، اآلمخ ؾياـ يكغ يعمع لع لػ ما حالة عمى فقط يقترخ بالخجػع، لمجافع الخيار ىحا شبعا ،
 الخجػع لو يجػز وال فقط الجائغ عمى بالخجػع حقو اقترخ ذلظ، رغع أخخػ  مخة الجائغ بػفاء وقاـ عمع،
وال سشج مغ القانػف  سبب، دوف  الكدب دعػػ  إلى يدتشج الجائغ عمى حقو بالخجػع أف   إذ اآلمخ، عمى

 .الػفاء بحلظ السأمػر وعمع دائشو اآلمخ أوفى عشجما انتيت بالػفاء عشو وكالتو ألف اآلمخ؛ عمى لخجػعو
 

 السصمب الثاني
 السجيغ أمخ دون  الغضخ ديغ قزاء

                                                           
 ( مجني عخاقي. 236السادة ) ((1
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 يحق وال متبخعا ، أنو يّعج ىحا الغضخ السجيغ، مغ أمخ دوف  غضخه ديغ يجفع العامة بذأف حكع َمغْ  القاعجة
 مشيسابسقتزى أؼٍّ  يحق استثشاءاف، عمضيا القاعجة لكغ  ىحه ،(1)بذيء السجيغ عمى الخجػع-بالتالي– لو

 يتذابياف ويختمصاف االستثشاءاف وىحاف مشو، أمخ دوف  الجفع تع لػ حتى السجيغ، عمى الخجػع لمجافع،
مرمحة لمجافع عشج الجفع، ووجػد  نية التبخع لجؼ الجافع اءانتف وىسا، أغمب الحاالت، في بعزيسا مع

 الغضخ، وىػ ما نخاه في فخعضغ مدتقمضغ، عمى الشحػ اآلتي: ديغ ئومغ قزا
  .نية التبخع لجؼ الجافع اءانتفالفخع األوؿ: 

 الغضخ. مرمحة لمجافع مغ قزاء ديغ الفخع الثاني: وجػد
 
 

 الفخع األول
 وجػد مرمحة لمجافع مغ قزاء ديغ الغضخ

 قزائو مغ واضحة مرمحة ديشو دفع السجيغ يأمخه لع الحؼ لمجافع اف الحاؿ، ضخوؼ مغ تبضغ متى
 ضخوؼ ضاىخة تبجو عشجما واضحة السرمحة وتكػف  ،دفع بسا السجيغ عمى الخجػع لو وكاف الجيغ،
 اذ،معو الستزامشضغ السجيشضغ بؿية عغ الجيغ يدجد عشجما متبخعا   ليذ مثبل   الستزامغ فالسجيغ الحاؿ،

 لع واف السجيشضغ بؿية عمى الخجػع لو يحق وبالتالي الجيغ مغ ذمتو ابخاء وىي الجفع مغ ضاىخة مرمحتو
 عشجما متبخعا   يعج ال السجيّدة لمذخكة بأقداط السجيغ مالكيا مغ سيارة ويذتخؼ  ،عشيع الجيغ بأداء يأمخوه
 الديارة تخمز وىي ضاىخة الدجاد مغ مرمحتو مغ الف الذخكة لرالح البائع بحمة التي االقداط يدجد

 ليذ الخاصة امػالو مغ مػرثو ديغ يدجد الحؼ والػارث بيا، الترخؼ لو لضتدشى الذخكة حجد مغ
 كسا ؼيو ويترخؼ مشيا نرضبو عمى ليحرل الجيػف  مغ الذخكة تخميز الدجاد مغ ىجفو ألف متبخعا  

 .يذاء
 الفخع الثاني

 انتفاء نية التبخع لجي الجافع

 أف   الحاؿ، ضخوؼ مغ تبض غ بسا دفع، متى( السجيغ عمى) عميو الخجػع السجيغ أمخ دوف  لمجافع يحق
 ثع  قاـ بجفع غضخه، لجيغ ضسانا   أمػالو مغ جدء   شخز رىغ لػ كسا التبخع، نية لجيو قج انتفت الجافع

                                                           
 ( مجني عخاقي.١٣٩السادة ) ((1
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 السخىػنة إلى حضغ وفاء الجيغ، بشية تحخيخ أمػالو بل بشية وفاء ديغ الغضخ، ال الخاصة، أمػالو مغ الجيغ
  .(1)دفع بسا السجيغ عمى الخجػع لمجافع يحق الحالة ىحه ففي

 
 السبحث الثالث

 األخخى  الكدب دون سببتصبيقات 
 دوف  السجفػع) حالتي عمى العخاقي السجني القانػف  في سبب دوف  الكدب نطخية تصبيقات ال تقترخ

ة بل ىشاؾ ،(الغضخ ديغ قزاء)و( حق  السذار التصبيقضغ مغ أىسية أقل كانت وإفْ  ليا، تصبيقات عج 
 .الضيسا

 الذيء، مشافع لمسالظ ضسغ أذٍف مشو، دوف  آخخ أمػاؿ شخز أنو متى استعسل مغ ىحه التصبيقات،
 يتسمظ إذ الشية؛ حدغ حائدا   يكغ ما لع لو، معجٍ  غضخ أـ لبلستغبلؿ معجا  -الذيء ىحا- أكاف سػاء

 دار أحج سكغ فاذا حيازتو، مجة شضمة استػفاىا التي والسشافع ؾبزتيا التي الدوائج الشية حدغ الحائد
 السحرػؿ، ورغب وجشي الدرع استيفائو قبل عقجه وانتيى الدراعية أرضو استأجخ أو إذٍف، دوف  غضخه

 .(2)اشغالو مجة شضمة مثميا أجخ بجفع ُألـد ثسارىا يجشي األرض، حتى استسخار عقج إيجار
 التي الخجمة مثل أجخ لدمو وليو الذخعي، إذف لمعسل لجيو، دوف  صغضخا   شخز، حاؿ استخجاـ وفي

 .(3)لو أداىا
بسػجب  السفخوض جبخا   الحكع فاف وقجرا ، قزاء   يعػد إلى آخخ بسمظ ممظ شخز، لػ الترق كحلظ

 قزاء   يكػف االلتراؽ أف شخط ؾيسة، األقل الساؿ ؾيسة، األكثخ الساؿ صاحب يتسمظ القانػف، أف
 يرضب ضخر دوف  بضغ السمكضغ السمترقضغ الفرل معو يتعحر نحػ مغ دوف قرج، وعمى وقجرا ،

 .(4)أحجىسا
 الباب الخامذ

 السرجر الخامذ مغ مرادر االلتدام
 نز القانػن 

                                                           
 ( مجني عخاقي.١٣٨السادة ) ((1
 ( مجني عخاقي.242السادة ) ((2
 ( مجني عخاقي.240السادة ) ((3
 ( مجني عخاقي.242السادة ) ((4
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 مغ لشذػئيا السباشخ مرجر كاف أيا القانػنية، والترخفات الحقػؽ  لجسيع العاـ السرجر القانػف، يعج 
 نذػئيا، بعج ويحسضيا ابتجاء   الحقػؽ  يقخر القانػف  نز الحكخ؛ ذلظ أف   سالفة األربعة االلتداـ مرادر
تحسية، كسا  دعػػ  القانػف  لو قخر إذا إال   وال تثبت ؾيسة لمحق االلتدامات، عمى السمدمة القػة ويزفي

 .إلداـ قػة القانػف  عميو يزفِ  لع ما وراء االلتداـ مغ ججوػ  أنو ال
-الخسدة االلتداـ بالشدبة لسرادر- عمى اعتبار أنو يسارس إلى القانػف  الّذخاح السعاصخوف  يشطخ لحلظ

 األربعة االلتداـ أحج مرادر بسػجب الشاشئة االلتدامات لجسيع مرجر وأن: األوؿ دوريغ في آف واحج،
 ووسائل وأحكاميا شخوشيا ويحجد عمضيا ويشز يشطسيا ألنو األخخػ، وإْف كاف مرجرا  غضخ مباشخ؛

ؿ مغ التداـ مجني عغ االلتداـ، ندعت التي متى السمدمة، القػة ويسشحيا حسايتيا،  إجبار يسكغ تحػ 
 إلداـ بقػة يتستع ال مجخد التداـ شبيعي، إلى تشفضحه، لذسػلو عشرخؼ السدؤولدة والسجيػنية، عمى السجيغ

شػعا ، أما الجور الثاني الحؼ يمعبو الشز القانػني الضػـ، فيػ دوره مرجرا   السجيغ يشفحه لع قانػني، إفْ 
رمضغ، عمى الشحػ أصميا  مغ مرادر االلتداـ الخسدة، وىػ ما يحتاج إلى شيء مغ اإليجاز عبخ ف

 اآلتي:
 لبللتداـ. القانػني مرجرية الشز: الفرل األوؿ

 .نذاء االلتداـإتجخل القانػف في نصاؽ  الفرل الثاني:
 

 الفرل األول
 مرجرية الشز القانػني لبللتدام

 أحج إلى رّدىا يسكغ ال والتي قانػنا ، عمضيا السشرػص مرجرا  أصميا  لجسيع االلتدامات يعج  القانػف 
 العسل أو السشفخدة االرادة إلى وال العقج إلى ال االلتداـ رد   يسكغ لع فإذا األولى، األربعة االلتداـ مرادر

 .السباشخ ىػ مرجره القانػف  كاف سبب، دوف  اإلثخاء أو السذخوع غضخ
ر ىحه  أركانيافي  أنذأتيا التي ليحه الشرػص بحضث تخزع قانػنية، بسػجب نرػص االلتدامات وتتقخ 
السعشضضغ  العبلقة ذوؼ  إرادة عغ مدتقل بذكل تشذأ-بحلظ-وىي  وأحكاميا السختمفة، ونصاقيا وشخوشيا

التعاقجية، وبيحه  كسا ىػ الحاؿ في االلتدامات معضشة، أىمية في نصاقيا تػافخ ُيذتخط ال لحلظ بيا،
 االرادية. غضخ تالخريرة تتذابو االلتدامات السفخوضة بسػجب نز القانػف مع االلتداما

 عمى نرت مشو التي( 245) السادة لبللتداـ في القانػني الشز مرجرية العخاقي السجني القانػف  أقخ   وقج
: ، وىحه (أنذأتيا التي القانػنية الشرػص عمضيا تدخؼ  وحجه، القانػف  مغ تشذأ التي االلتدامات) أف 
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السجسػعة  عمى نرػص تقترخ ال فيي تحرى، أف مغ أكثخ القانػف، بشز تشذأ التي االلتدامات
 والجدائية السالية األخخػ، كالقػانضغ القانػف  فخوع غالبية في ليا تصبيقات بل السجنية، القانػنية

 والزخيبية وغضخىا.
 العخاقي، التداـ السجني القانػف  في نرػص بسػجب تشذأُ  التي األمثمة عمى االلتدامات أشيخ ولعل  مغ

 الجػار ، والتدامات(1)أقاربيع مغ السعدخيغ عمى السػسخيغ وإنفاؽ االقارب زوجتو، عمى باإلنفاؽ الدوج
 السخور كحقػؽ  لمستجاوريغ، ارتفاؽ حقػؽ  وتختب بجضخانو، اإلضخار عجـ جارٍ  كل عمى تفخض التي

 واستغبلليا حرريع مغ باالنتفاع الذائعة السمكية في الذخكاء ، والتدامات(2)إلخ...والسدضل والسجخػ 
 تعػيزيع السيسا عساليع، نحػ العسل أرباب ، والتدامات(3)الذخكاء ببؿية أضخارا   يمحق ال نحػ عمى
 غضخىع، عغ القانػنضػف  الشػاب والتدامات ،(4)بو الؿياـ وأثشاء العسل جخاء بيع البلحقة األضخار عغ

الشرػص  أوردتيا التي الذخوط مخاعاة يمـد ىؤالء إذ والػكبلء، والستػلضغ والؿيِّسضغ واألوصياء كاألولياء
 .األصبلء أمػاؿ في الترخؼ عشج القانػنية السشطسة ليحه العبلقات،

 
 الفرل الثاني

 نصاق تجخل القانػن في إنذاء االلتدام
 الشطاـ وبفمدفة السجتسع في الدائجة بالؿيع مباشخ بذكل االلتداـ إنذاء في القانػف  تجخل مجػ يتأثخ

 في المضبخالي، والفكخ الفخدية الشدعة ضل في-لبللتداـ كسرجر- القانػف  دور يشحرخ إذ لمببلد، الدياسي
 .االجتساعية الشدعة ضل في دوره يتدع حضغ
 في اإليجابية السفاـيع لغخض حساية االلتداـ، مرادر مغ كسرجر القانػف، تجخل بزخورة نؤمغ ونحغ

العخاقي  السجني القانػف  نرػص يحجو لمقػؿ برخاحة ووضػح، أف   السعاصخة، وىػ ما السجتسعات
 فمظ في تجور التي الشرػص في نطخ تصػيخ وإعادة ، تحتاج إلى(1951)عاـ  ُسغ الحؼ الشافح

االلتدامات، والتي لع تعج تدايخ التصػرات التي فخضتيا العػلسة، ووسائل االتراؿ الفػرؼ السعاصخة في 
 صفة عمى لبللتدامات، بالشدبة القانػنية قةالعبل صفة تغمضب مغ مختمف السجاالت الحياتية، والبج  

                                                           
 ( مجني عخاقي.025( و )20يشطخ السادتاف ) ((1
 ( وغضخىا مجني عخاقي.0272/3( )0292( )0250يشطخ السػاد ) ((2
 ( مجني عخاقي.0284-0260يشطخ السػاد ) ((3
 ( مجني عخاقي.926-922يشطخ السػاد ) ((4
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 العبلقات إشار في القانػف  بسػجب نرػص مغ تشذأ التي السدؤولية دائخة تػسيع مع التعاقجية، العبلقة
 في العقجية غضخ السدؤولية أحكاـ تدعف ال مس غ الستزخريغ، بحساية السيسا ما يترل مشيا العقجية،
 االجتساعية لمتعػيزات صشاديق شخيق عغ أْف يتع  ذلظ ويسكغ بيع، البلحقة األضخار وجبخ حسايتيع

  .ذلظ مغ تعجيبلت الكثضخ تسػيميا، وغضخ الجوؿ ذات الرمة، وتتكفل القػانضغ عمضيا تشز
 

  
 
 
 

 الكتاب الثاني
 أحكاـ االلتداـ

 تشفضح االلتداـ. الفرل األوؿ:
 أوصاؼ االلتداـ. الفرل الثاني:

 االلتداـ. انتقاؿالفرل الثالث: 
 الفرل األول
 تشفضح االلتدام

تشفضح االلتداـ، أما أْف يكػف شػعيا ، ويدسى التشفضح الخضائي )أو االختيارؼ(، وىحا التشفضح ىػ الصخيق 
الصبيعي النقزاء االلتداـ والػفاء بو، لحا ال ُيجرس ضسغ أحاـ تشفضح االلتداـ، بل ضسغ أحكاـ 

وىػ ما نجرسو مغ  ىحا الفرل، التشفضح الجبخؼ لبللتداـ،انقزائو، والحؼ يجب التخكضد عميو في 
 خبلؿ:

 
 

 الفخع األول
 لبللتدام العضشيالتشفضح 
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فإذا كاف االلتداـ شبيعيا  فبل ، وشػعيا ؛ أجبخ عمى تشفضحه قيخا   إذا لع يقع السجيغ بتشفضح االلتداـ عضشا  
 يتػافخ ؼيو عشرخ السجيػنية فقط دوف عشرخوااللتداـ الصبيعي ىػ االلتداـ الحؼ ، جبخ عميو
تشفضحه جبخا  عمى مجيشو، بل يكػف السجيغ  ال يدتصيع الجائغ، و لو فقج حساية القانػف حا يل، و السدؤولية

، حخا  في الػفاء بو أو عجـ الػفاء، ويشقمب االلتداـ الصبيعي التداما  مجنيا  متى اعتخؼ السجيغ بو
ف متبخعا ، أو مػؼيا  يكػ  فإذا قاـ بالػفاء فعبل  يكػف قج أوفى ما بحمتو، وال ،وأبجػ استعجاده لمػفاء بو

 .لسا ال يجب
 
 
 
 
 

 الفقخة األولى
 التشفضح العضشي الجبخي 

 شخوط المجػء إلى التشفضح الجبخي:أواًل: 
 أْف يكػف التشفضح مسكشا  ال مدتحيبل . :1
 :السجيغ بتشفضح التدامو إعحار :2

بضج أف عمى الجائغ قبل أف  ،جبخا  ؛ يمجأ الجائغ إلى تشفضحه إذا امتشع السجيغ عغ تشفضح التدامو شػعا  
يباشخ التشفضح الجبخؼ أف يعحر السجيغ بأف يصالبو رسسيا  بالتشفضح، وتدسى ىحه السصالبة باإلعحار، 

ما بإنحار يػجو إلى السجيغ بػاسصة كاتب العجؿ يصمب ؼيو الجائغ مغ أويكػف اإلعحار بعجة وسائل، 
لػفاء بالتدامو في ميعاد محجد وأف يحسمو تبعة التأخضخ؛ مجيشو أف يؤدؼ ما بحمتو، أؼ أف يبادر إلى ا

عجؿ، أو ال كاتبالبػاسصة وإما بخسالة بخيجية مدجمة تتزسغ السعمػمات ذاتيا التي يتزسشيا اإلنحار 
في إشعار السجيغ بأمخيغ ىامضغ، األوؿ  تقػـ مقاـ اإلعحار، وتؤدؼ الغاية السصمػبةأخخػ أية وسضمة 

 .التدامو، وأف  الصخؼ الحؼ يػجو اإلنحار لو مدتعج لتشفضح التداموأنو مستشع عغ تشفضح 
واإلعحار ال يتعمق بالشطاـ العاـ، ؼيجػز االتفاؽ بضغ الجائغ والسجيغ مقجما  عمى اإلعفاء مشو، ويكػف 

 ج  ذلظ صخاحة أو ضسشا ، بل يكػف السجيغ معحرا  عشج حمػؿ األجل دوف حاجة إلى إعحار، حضث يع
 بسػجب االتفاؽ بضشو وبضغ دائشو.حرا  مدّبقا  السجيغ مع
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 حاالت ال يذتخط فضيا اإلعحار:
  :تيةال ضخورة إلعحار السجيغ في الحاالت اآل

إذا كاف تشفضح االلتداـ غضخ مسكغ أو غضخ مجٍج بفعل السجيغ، فبل يكػف لمسصالبة أؼ ججوػ في أ: 
 ىحه الحالة.

 عمى عسل غضخ مذخوع.إذا كاف محل االلتداـ تعػيزا  تختب ب: 
إذا صخح السجيغ كتابة أنو ال يخيج تشفضح االلتداـ، فالسجيغ بيحا الترخيح الكتابي يؤكج إصخاره ج: 

 عمى اإلخبلؿ بااللتداـ، وفي ىحه الحالة ال فائجة تخجى مغ السصالبة بػاسصة اإلعحار.
 رد  كاف محل االلتداـ أو -كحلظويعمع السجيغ أنو -ا  يجب رده غرػبلتداـ شضئا  مإذا كاف محل االد: 

 شيء تدمسو السجيغ دوف حق وىػ سضئ الشية.
 

  ضخورة إعحار السجيغ والتدام الجائغ بالشفقات:
الجائغ  ؛ ألف  التشفضح الجبخؼ مباشخة إجخاءات السجيغ قبل إلى إنحار ؾياـ الجائغ تػجيو زخورؼ مغ ال

 مػفاءأبجػ استعجاده لالسجيغ و  حزخره، ثع اعحإ قبل أف أماـ القزاء بالتشفضح  السجيغإذا شالب 
 تومصالبقبل  إعحار السجيغوجب  لحلظ ؛يابسراريفىػ ، والتـد اه ؛ عّج الجائغ متعجبل  في دعػ بااللتداـ
أنو راٍض عغ تأخخ السجيغ عغ  اإلعحار ؼيفتخضتقاعذ الجائغ عغ فإذا ، ءالقزابػاسصة  بالتشفضح

غشى  عشيا لػ أعحره، فسا داـ لع يفعل في كبجه مراريف كاف أف ي-بالتالي-ال يجػز لو و الػفاء، 
 ؼيجب أف يتحسل سػء تجبضخه، وتمدمو مراريف الجعػػ.

السجيغ معحرا ، كسا لػ أحاشت السجيغ  ج  عفضيا ىشاؾ حاالت تقزي شبيعة سضخ األمػر  أف  عمى 
، ويعّج السجيغ السجيغ إعحار عشجئحٍ الجائغ عمى جب فبل ي اإلعحار،تػجيو يا معضخوؼ يدتحضل 

أف و دونسا تأخضخ، ممتـد بالػفاء ؼيو مػعج الػفاء، وأنو  يعمعح السجيغ بأنو يرخ تحالة كسا في  ،معحرا  
بعمسو بسا كاف يجب  واعتخافا  مشالسجيغ ترخيح يعج  يؤدؼ إلى اإلضخار بالجائغ، ؼعغ الػفاء  امتشاعو

 في ىحه الحالة محل. يكػف لئلعحارإعبلمو بو عغ شخيق اإلعحار، فبل 
 

 عمى اإلعحار: ةتختبالشتائج الس
، كخسػـ اإلنحار ورسػـ الجعػػ واجػر الخبخاء، السصالبة القزائية يفر اسرإلداـ السجيغ ب: 1

 .وأتعاب السحاماة
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تاريخ تبمغو باإلنحار وفق ما يقجره  مغااللتداـ خ في تشفضح ضالتعػيس عغ التأخإلداـ السجيغ ب :2
 .الخبخاء السخترػف الحيغ تشتخبيع امحكسة ليحا الغخض

في ىحه  بعج إعحار الجائغ لو؛ ألنو يعّج مقرخا  السجيغ إلى تبعة ىبلؾ محل االلتداـ  : انتقاؿ3
 .الحالة
 كيفية التشفضح العضشي الجبخي:  ثانيًا:

ف باختبلؼ محل االلتداـ، فقج يكػف إنذاء حق عضشي أو نقمو، يتع التشفضح العضشي الجبخؼ بكيؽية تختم
 أو يكػف عسبل  أو امتشاعا  عغ عسل.

 
 
 
 نقل حق عضشي:  االلتدام محلإذا كان التشفضح العضشي الجبخي : 1

 :معّضشا  بالشػع، أو يخد عمى عقارقج يخد التشفضح عمى مشقػؿ معّضغ بالحات، أو يكػف مشقػال  
 .فػر نذػء االلتداـ وبقػة القانػف شتقل تمقائيا  ت سمكيةفإف ال :االلتداـ شضئا  معّضشا  بالحاتل إذا كاف مح -
فإف انتقاؿ ممكية الذيء ال تكػف إاّل بإفخازه بالقجر  :ل االلتداـ شضئا  معّضشا  بالشػعإذا كاف مح -

السصمػب مغ ذلظ الذيء، ويسضده في ىحه الحالة مغ كل ما سػاه، ؼيربح شضئا  معّضشا  بالحات، وإذا 
 .ضغالتشفضحيضيا إفخازه بػاسصة مػضفدائخة التشفضح السخترة  تػلتلع يقع السجيغ بحلظ، 

إال  ، وبالشدبة لمغضخ،بل يشتقل الحق العضشي ؼيسا بضغ الستعاقجيغف: إذا كاف محل االلتداـ عقارا   -
 ، وتػؾيع السجيغ بشقل الحق أماـ مػضف التدجضلالسخترة ل العقارؼ ضدجتالدائخة بالتدجضل في 

اء لمحرػؿ عمى زالقكاف بإمكاف الجائغ المجػء إلى  شػاعية، فإذا لع يقع السجيغ بحلظ العقارؼ،
( مجني عخاقي، وفي حاؿ 1127لتداـ بشقل السمكية استشادا  ألحكاـ السادة )تعػيس عغ االخبلؿ باال

تػافخ شخوط التسميظ ؼيو، مخاجعة محكسة البجاءة السخترة، التي يقع العقار في دائخة اختراصيا 
إقخار البائع بالبيع، استشادا  ألحكاـ قخار مجمذ يقػـ مقاـ السكاني، لمحرػؿ عمى حكع بالتسميظ 

الحكع بشقل السمكية إلى اسسو  تشفضح، ثع  يقـػ الجائغ ب1977( لدشة 1198ػرة السشحل رقع )ؾيادة الث
 في دائخة التدجضل العقارؼ جبخا  عمى السجيغ.

 الكيام بعسل:االلتدام  محلإذا كان التشفضح الجبخي : 2
 :متشاع عغ عسلالعسل أو التداما  باالؿياـ بمحل االلتداـ التداما  بقج يكػف  
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 ربساو ، التشفضح الجبخؼ بإجبار السجيغ عمى الؿياـ بالعسليكػف  :فإذا كاف محل االلتداـ الؿياـ بعسل -
السجيغ قج  عج  ييشا ال ف ،ة، ويدسى التداما  بتحقضق غايةحجد  نتيجة مبتحقضق  التداما  الؿياـ بعسل  كػف ي

بحؿ عشاية، فالسصمػب ب التداما  عسل لتداـ ب، وقج يكػف االالسصمػبة ةجيشتقق الحنفح التدامو إال إذا 
 .غاية بحاتياالتحقضق ب مـددوف أف يالبلزمة العشاية  بحؿ حه الحالةىفي تحؿيقو مغ السجيغ 

قج يكػف محل التداـ السجيغ ىػ الؿياـ بعسل ما لسرمحة الجائغ، وىشاؾ في ىحا الرجد الفخوض و 
 اآلتية:

دوف تجخل تشفضح التدامو  مسجيغل سكغيتكػف شخرية السجيغ ليدت محل اعتبار، أؼ إما أف أ: 
إذا قاـ بالػفاء بو بشفدو، أو قاـ بو غضخه، وعمى  ى بالتدامووفأيكػف السجيغ قج ، وىشا شخري مشو

 الجائغ أف يقبل الػفاء مغ أؼ شخز آخخ تقجـ لمػفاء ما لع يتفق الصخفاف عمى خبلؼ ذلظ.
، ألف  شخرضتو محل بو إال بتجخل شخري مغ السجيغيكػف العسل مسا ال يسكغ الؿياـ وإما أف ب: 

فإذا لع يقع السجيغ بتشفضح العسل السجيغ، لمجائغ أف يخفس الػفاء مغ غضخ اعتبار في التشفضح، وىشا 
إذا السجيغ  حدابمؿياـ بالعسل عمى لا  مغ القزاء إذنيصمب  جاز لمجائغ أفْ بشفدو، بو  حؼ التـدال

أف يقـػ بتشفضح االلتداـ دوف الحرػؿ عمى  ،لمجائغ في حالة االستعجاؿ، ويسكغ كاف التشفضح مسكشا  
 .تخخيز القزاء

، كسا سمف بالشدبة وقج يقػـ حكع السحكسة مقاـ التشفضح إذا كانت شبيعة العسل تدسح بحلظ ج:
السجيغ عغ التشفضح، وأمكغ إلمكانية الحرػؿ عمى حكع بالتسميظ عشج تػافخ شخوشو، فستى امتشع 

يبقى السجيغ المجػء إلى القزاء لتشفضح االلتداـ، جاز استرجار حكع قزائي يقػـ مقاـ التشفضح، و 
 .الحؼ قج يرجر عشو جديعالخصأ ال وأغر غ التعػيس بدبب المدؤوال  ع

 متشاع  عغ عسل: اال االلتدام حلإذا كان مالتشفضح الجبخي : 3
الحؼ التـد عجـ  قاـ بالعسلبأف بسا التـد بو،  عغ عسل، وأخل   ا  امتشاع سجيغاللتداـ إذا كاف محل ا

غ ائولمج ،ىحا اإلخبلؿبدبب ضخر غ لحقو ما عس  الجاف تعػيس مدؤولضتو عغ  ت، تختبالؿياـ بو
عمى نفقة السجيغ إذا لع يقع السجيغ ذاتو بخفع السخالفة السخالفة شمب الحكع بإزالة  ،ذلظعبلوة عمى 

 شبيعة السخالفة تدسح بحلظكانت أف ، بإزالة السخالفة مسكشةكانت  شػاعية، وذلظ في حاؿ اوإزالتي
خدارة كبضخة، وىػ ما يصمق السجيغ ب محقإذا كانت اإلزالة تأما كيجـ ججار أو إغبلؽ محل تجارؼ، 

عشيا، فإذا  بجال  الجائغ حكع بتعػيس مع وجػب الجاز لمسحكسة أف تخفزيا،  عميو اإلرىاؽ الذجيج،
ألف التشفضح العضشي  ؛باإلزالةحكع الالقاضي وجب عمى يمحق بالجائغ ضخرا  جديسا ، عجـ اإلزالة كاف 
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شبيعة ، وآلف  مرمحة الجائغ أولى بالخعاية والتخجيح في ىحه الحالة، ومتى كانت ىػ األصل
فبل  ،ويمػكممخضاه أو  ارسخ الصبضب أو السحامي أ اءفذفي حالة إكسا إزالتيا السخالفة ال تدسح ب

 يبقى أماـ الجائغ سػػ السصالبة بالتشفضح بصخيق التعػيس.
 

 ة التيجيجيةالتيجيج السالي أو الغخام
عغ كل يـػ  شقػدمبمغ مغ المزافا  إليو  ،الحكع عمى السجيغ بالتشفضح العضشي ية:تيجيجغخامة اليقرج بال

 تحتإلى تشفضح التدامو عضشا  يحعغ السجيغ رجاء أْف ة يتأخخ فضيا عغ تشفضح التدامو، زمشيكل مجة أو 
إذا لع يحعغ السجيغ ليحا ف، ا  مالي ا  مة تيجيجية أو تيجيجغخاالسزاؼ السبمغ  ىدسيىحا التيجيج، و شائمة 

الغخامة إلى القجر الحؼ تخاه  ةداسحكسة زيمغ الصمب جائغ أْف يعجـ الػفاء؛ فممعمى  وأصخ  التيجيج 
 وكمسا وججت داعيا  لحلظ.، جيغ عمى الػفاءكاؼيا  إلرغاـ الس

 السجيغ ؿياـيشتيي بإنو ، بل جػ مفتػحسكغ أف يدتسخ إلى م يالغخامة التيجيجية تجبضخ مؤقت، الو 
 بقىال يو التشفضح العضشي، استحالة  ما يعشي تأكجعمى عجـ الػفاء،  ارهصخ ثبػت إو أ، ا  عضشتدامو تشفضح ال

تقـػ السحكسة بترؽية الغخامة وفي ىحه الحالة المجػء إلى التشفضح بصخيق التعػيس، سػػ أماـ الجائغ 
 عشتبدبب ت والزخر الحؼ أصابالحؼ يدتحقو الجائغ جخاء  وتحجيج مبمغ التعػيس ،التيجيجية

 مجيشو، وغرخاره عمى عجـ التشفضح، وتحكع بسبمغ تعػيس مػحج.
التشفضح العضشي لبللتداـ كاف  إال  إذاالغخامة التيجيجية ػب أسممع اإلشارة إلى عجـ إمكانية المجػء إلى 

أف الغخامة التيجيجية ليدت تعػيزا  عغ األضخار التي لحقت بالجائغ، بل ىي جداء كسا مسكشا ، 
مدمصة القزائية، لحلظ ل وتحجيصخاره عمى رفس التشفضح العضشي و لسجيغ بدبب إيفخض عمى انقجؼ 

بتشفضح السجيغ فإذا قاـ  ،السجيغ وإصخاره عمى عجـ الػفاءقجار تعشت مالغخامة مع مقجار تشاسب ي
و الجائغ، ويعفى السجيغ مغ دتحقإلى تعػيس يغخامة ؛ تحػؿ مبمغ البعج فخض الغخامة بحقو االلتداـ

 دفع تعػيس إضافي إلى الجائغ.
 

 الفخع الثاني
 التشفضح بصخيق التعػيس
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حاالت يدتحق ، الحؼ لو لجأ إلى التشفضح بصخيق التعػيس حقو عضشا   اءفيستاإذا تعحر عمى الجائغ 
أنػاع ، وبياف بصخيق التعػيسااللتداـ تشفضح  مكاف المجػء إلىالبج  مغ تػافخىا الشخوط ، و فضيا

 ، وىػ ما نبضشو في ثبلثة فقخات، كسا يأتي:التعػيس
 حاالت يدتحق فضيا التشفضح بصخيق التعػيسالفقخة األولى: 

 شخوط استحقاؽ التشفضح بصخيق التعػيسالثانية: الفقخة 
 الثالثة: أنػاع التعػيس. الفقخة

 
 
 
 

 الفقخة األولى
 حاالت يدتحق فضيا التشفضح بصخيق التعػيس

 غ، ىسا:ضحالتفي يدتحق التشفضح بصخيق التعػيس 
 .استحالة التشفضح العضشيأوال : 

 .تأخخ السجيغ عغ التشفضح العضشيثانيا : 
 

 :استحالة التشفضح العضشيأواًل: 
االستحالة حؿيؿية  كػف تو  حكسية،استحالة حؿيؿية، وقج تكػف استحالة استحالة التشفضح قج تكػف 

 شخزبفعل  ـبفعمو أسػاء لجيو الذيء يمظ ضمعّضغ بالحات، فشيء عشجما يكػف السجيغ ممدما  بتدميع 
التدامو خبلليا السجيغ السجة التي كاف يجب تشفضح حيبل ، أو أف تدميع مدتال، ؼيربح السجيغ ؿ عشوأديُ 

 .ةالسجىحه بعج انقزاء فضج لمجائغ فأصبح العسل السصمػب الؿياـ بو غضخ م ت،نقزقج ا
التشفضح مغ إمكانية  عمى الخغعالتشفضح العضشي عغ السجيغ  ستشعفتتحقق عشجما ي ،يةحكسأما االستحالة ال

أـ غضخ فعبل  غضخ مسكغ العضشي  السجيغ عمى التشفضح ف إجبارراد السجيغ ذلظ، وسػاء كاالعضشي لػ أ
ال يبقى ، و يربح التشفضح العضشي مدتحيبل  ، ُيمحق بو إرىاقا  كبضخا  العضشي التشفضح  ره عمىاجبإ؛ ألف فضجٍ م

ناشئة ليدت استحالة التشفضح  ومشيا أف  التشفضح بصخيق التعػيس إذا تػافخت شخوشو،  أماـ الجائغ سػػ 
 ؼيو.مسجيغ سبب أجشبي ال يج لعغ 
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 تأخخ السجيغ عغ التشفضح العضشي: ثانيًا: 

السجيغ  عج  ، فبل يضسشا   ـصخاحة أسػاء أكاف التحجيج  ،تشفضح العضشيؿياـ باللمبعضشو مػعج  حجدإذا لع ي
فإف الطخوؼ بحلظ، سسحت سا شالما التـد بو عضغ ح ضشفتمو ف، جةالس تمتأخخا  عغ التشفضح ميسا شال

جخاء  مب التعػيس عغ األضخار التي لحقت بوشلمجائغ كاف  ،السعتاد هحج  التشفضح جاوز تأخضخ 
متشفضح العضشي، استعجاده ل أبجػإذا  خيق التعػيسر السجيغ عمى التشفضح بصاجبسكغ إوال ي التأخضخ،

عمى وجب ؛ خضخإذا عخض السجيغ عمى الجائغ التشفضح بصخيق التعػيس ولع يعتخض األلكغ و 
السجيغ بالتشفضح العضشي، عجـ تسدظ و اعتخاض أحج الصخفضغ عمى التعػيس،  عجـحكع بو؛ لالالقاضي 

فإذا لع يصالب الجائغ بالتشفضح العضشي ولع يتقجـ بو السجيغ؛ فممقاضي أف يحكع بالتشفضح بصخيق 
عغ تشفضح التدامو أما إذا كاف تأخخ السجيغ ا  عميو، ضسشالجائغ والسجيغ اتفاؽ عمى أساس  ،التعػيس
بالتعػيس  ومجيش ةصالبملمجائغ ، جاز ضخرا  بالجائغ محق يفقج لكشو فائجة، عجيع المغ التشفضح  ال يجعل

يحكع بو،  ال  لمقاضي أف يشقز مغ التعػيس أو أالتأخخ، ويجػز  بدببعغ األضخار التي لحقتو 
 .إذا شارؾ خصأ السجيغ في وقػع الزخر

 الفقخة الثانية
 قاق التشفضح بصخيق التعػيسشخوط استح

ة شخوط، ىي التعػيسالتشفضح بصخيق ؽ الجائغ استحالخط تذي  :تػافخ عج 
ـ تفرضموإعحار السجيغ: أ  .، عمى الشحػ الحؼ تقج 

 .السػجب لمسدؤولية الخصأ العقجؼما يتحقق معو  ،تأخخ ؼيوأو  والتدامبتشفضح السجيغ ؾياـ عجـ : ب
في  الزخر، ما يحقق ركغ أو تأخخ ؼيوالسجيغ التدامو عضشا  عجـ تشفضح بدبب الجائغ : تزخر ج

 .السدؤولية
سجيغ في عجـ تشفضح التدامو عضشا  أو تأخخه في التشفضح، وبضغ عبلقة الدببية بضغ خصأ البػث الت: د

 .الحؼ لحق الجائغ جخاء ذلظ الزخر
 

 الفقخة الثالثة
 أنػاع التعػيس
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جبخ  أو شضئا  آخخ مغ جشذ الزخر، تفخض عمى السجيغ بقرج تخضية مالية :التعػيسيقرج ب
عميو ؼيو، فالجائغ الحؼ فاتت  هأو تأخخ السجيغ التدامو عضشا  الجائغ جخاء عجـ تشفضح لحق الزخر الحؼ 

 معادال   ا  تعػيز عػضجب أف يو السجيغ؛ عقجؼ مغ قبل خصأ ، وىػ عجـ التشفضح بدببمرمحة 
 القزاء.عادؿ يتع  بػاسصة ذلظ التعػيس التقجيخ و لمزخر، 

 اتفاقي.و أنػاع: قزائي، قانػني، ثبلثة  التعػيسو 
 ونخػ كل  نػع بذكل مدتقل، عمى الشحػ اآلتي:

 أوال : التعػيس القزائي.

 ثانيا : التعػيس القانػني.

 ثالثا : التعػيس االتفاقي.
 
 

 التعػيس القزائي: أواًل: 
 في العقج، أو بشزبسػجب اتفاؽ الصخفضغ ىػ التعػيس الحؼ تقػـ السحكسة بتقجيخه إذا لع يكغ مقجرا  

ا  أو يعضش ا  يكػف تعػيز يسكغ أفْ و مغ خدارة، و لحقالقانػف، ويذسل فات الجائغ مغ كدب، وما  في
إعادة الحاؿ إلى ما كانت  في يأساسبذكل التعػيس العضشي ويتسثل  ذائع،ىػ الكسا  يا  نقجتعػيزا  

 كاف مسكشا . إفعميو 
ويخجع بذأف احكامو تفريبل ، إلى ما سبق إيخاده عشج دراسة، حكع تحقق السدؤولية، وىػ 

 )التعػيس(، تجشبا  لمتكخار.
 

 :(يةفػائج التأخضخ التعػيس القانػني )الثانيًا: 
في األجل  الجيغ تدجيجأؼ ب، بالتشفضح العضشيلع يقع السجيغ و اللتداـ دفع مبمغ مغ الشقػد، محل ا إذا

لمجائغ شمب وإنسا ا، شىمتعػيس ال محل ل ألنوالتشفضح بصخيق التعػيس؛ مب شمجائغ فميذ ل السحجد،
 ية(.فػائج التأخضخ )الما يدسى مغ خبلؿ ، (التشفضحالػفاء )التعػيس عغ التأخخ في 

 مغأربعة وىي تجاوزىا، ال يسكغ ليا حجودا   زعي، و أو سعخىا الفائجة السجني مقجارحجد القانػف يو 
السئة في السدائل التجارية مغ السئة مغ مبمغ االلتداـ األصمي سشػيا  في السدائل السجنية، وخسدة 

 مغعة بدالتجاوز عجـ شخيط  ،لجائغ والسجيغ عمى ندبة أخخػ لمفائجةمع جػاز اتفاؽ اكحج أدنى، 
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جيبل  أو ، شدبة السحجدة قانػنا  الديج عغ اتفقا عمى فائجة ت فإذا، مجيغلاألصمي سبمغ الالسائة مغ 
عسجا ، صح  القخض، ولغا الذخط وحجه، ووجب الشدوؿ بدعخ الفائجة االتفاؾية إلى الحجِّ الحؼ سسح 

إلى السجيغ،  تكػف واجبة الخد يا الجائغؿبزعغ الحجِّ القانػني السقخر يديج فائجة توكل بو القانػف، 
 .فيابلخاالتفاؽ عمى الشطاـ العاـ ال يجػز  اعجػ قج القانػنية جدء مغ ألف  الفػائ

 
 :يةفػائج التأخضخ الط استحقاؽ و شخ  :1

 :ما يأتي يةفػائج التأخضخ الويذتخط الستحقاؽ 
 .وقت السصالبةالسقجار  معمػـ دػ الشق مغمبمغ عمى  شرب االلتداـأف يأ: 

 .السجيغ بػجػب الػفاء إعحارب: 
 
 
 القانػنية أو االتفاؾية:  القزائية بالفػائجالسصالبة : 2

لحقو جخاء عجـ ت الزخر الحؼ اثبإالجائغ بؾياـ  ية،فػائج التأخضخ الالستحقاؽ لع يذتخط القانػف 
الجيغ  أف يكػف شخط ، ت العكذاثبإلبل اقغضخ  افتخاضا  الجائغ  ضخرفتخض إف  القانػف ا، بل الػفاء

 لكغسقجار؛ محجد ال غضخالجيغ ىحا االفتخاض يخخج مغ بحلظ و سقجار، ال الشقجؼ السصالب بو معمـػ
يعشي  ما، مغ وقت التحجيج يةفػائج التأخضخ الجائغ الستحق ا ،القزاءالسقجار مغ قبل ج يحجأمكغ تإذا 
ىا سػاء أكاف ال ُتدتحق قبل تحجيج االلتدامات الشقجية، بل تدتحق بعج تحجيج يةفػائج التأخضخ الأف 

 .ءقزاال ـ بػاسصةأ يضاخ التحجيج بالت
أف تتزسغ وإنسا البج  األصمي،  جيغالسصالبة القزائية بالسجخد ال تدتحق ب يةفػائج التأخضخ الف أ كسا

يغ إال يةفػائج التأخضخ البالحكع شمب جيغ األصمي، دعػػ السصالبة بال ؛ ألف الفػائج ال تدخؼ عمى الج 
فػائج الضغ عمى سخياف الصخفاتفاؽ  ،ه القاعجةىحيدتثشى مغ  غ  لكبو، لقزائية اسصالبة ال يػـمغ 

فػائج ال ؼ دخ وفي ىحه الحالة توقت السصالبة القزائية؛ يتفقا عميو ال مغ  الحؼػقت المغ  يةالتأخضخ 
فػائج إال مغ تاريخ ال؛ ألف قاعجة عجـ استحقاؽ بضغ الصخفضغ مغ التاريخ الستفق عميو يةالتأخضخ 

في حالة اتفاؽ يجػز االتفاؽ عمى خبلفيا، و بالتالي العاـ، و  الشطاـمغ  السصالبة القزائية ليدت
الفائجة السدتتخة إلى مقجار زاؼ يالفائجة الحؿيؿية،  غج عيد تسجيغ عمى فائجة مدتتخة الالجائغ مع 

 .لمفائجة القانػنيةالسقخر قانػنا  الحج األقرى  غبحضث ال يديج مجسػعيا ع ،الفائجة الرخيحةمقجار 
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 :ة أو نقراً زياد يةفػائج التأخضخ تعجيل اللمقاضي فضيا يجػز التي حاالت ال :3

 ،سبب الزخرالسجيغ ىػ وأف ، ا  بو ضخر لحق أبالجيغ أثبت الجائغ أف تأخخ السجيغ في الػفاء  متى
 ةفائجالمقجار لمقاضي زيادة جاز بدػء نية،  الزخر ف السجيغ ىػ الحؼ تدبب في تفاقعبسعشى أ

ويقجر بسبمغ محجد  ،القانػنية ةلجائغ تعػيزا  تكسضميا  يزاؼ إلى الفائجشمب ا عغ شخيق، يةالتأخضخ 
 أو فػائج إضاؼية.

اتفاؾية،  ـأكانت ا ، قانػنية أساسحكع بيا حتى عجـ الأو  ة،فائجمقجار الس يخؽتلمقاضي كسا أف  
 السشدػب تػؾيعلمر الجائغ انكإ مثلالسجيغ،  معإشالة أمج الشداع  في ،بدػء نية ،تدبب الجائغمتى 
، وىػ فضيا بالتدويخ وأو شعشفي إثبات الػفاء، السخالرة التي يعتسج عمضيا السجيغ ورقة عمى إليو 

سػء نية الجائغ إثبات عبء يقع و أو يجعي ادعاءات كضجية كالتدويخ أو رد القزاة،  ،يعمع صحتيا
 قجارم مزاعفة قرجأمج الشداع بإشالة الجائغ ثبت تعّسج الحؼ يتػجب عميو أف يالسجيغ، عاتق عمى 

الجيغ وىػ رأس الساؿ، عغ أصل مجسػعيا ديج في فػائج ت دتػفيلمجائغ أف ي ذليعمسا  أنو  الفائجة،
إال إذا ال يسكغ االتفاؽ عمى خبلفو، حكع مغ الشطاـ العاـ، ال حاحمة السجيغ، وىبالستختب األصمي 

  .كانت القػاعج واألعخاؼ التجارية تدسح بغضخ ذلظ
قف إذ يالسداد العمشي، في حالة البيع ، وىي إسقاط الفائجةالسذخع ز فضيا اجواحجة أحالة وىشاؾ 

بسجخد اإلحالة ف عشج وفاء بجيػنيع ػ غ عّسا ليع مغ ديضمجائشل ةدتحقسال يةفػائج التأخضخ احتداب ال
يا إجخاءات تدتغخقوالدبب في ذلظ بديط، يتسثل في شػؿ السجة التي ؛ ةالعمشي اتجيالقصعية في السدا

 استسخار عجؿليذ مغ الوبالتالي ، ال مغ قخيب وال مغ بعضج ياال دخل لمسجيغ فض والتي السدايجة،
 .وحق يف يةفػائج التأخضخ ال افسخي

 

 :تعػيس االتفاقي )الذخط الجدائي(الثالثًا: 
إبخاـ العقج أو بعج ر التعػيس مدبقا ، عشج اقجمؽ الجائغ والسجيغ عمى اتفا يجضد القانػف السجني 

 غ الشقػد، يدسى التعػيس االتفاقي أو الذخط الجدائي.بمغا  مويكػف م، إبخامو في اتفاؽ الحق
 

 الستسثلتحقق سببو،  في حاؿ الصخفضغ اتفاؽيتع  بفالذخط الجدائي: ىػ تقجيخ جدافي لمتعػيس 
 استحقاقو.دبق تحقق سبب يالتشفضح، وىػ تقجيخ لمتعػيس باتفاؽ في اإلخبلؿ ب
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كاف الزخر ناشئا  عغ عجـ التشفضح أـ أسػاء  ،قبل وقػع الزخرمقجار التعػيس  تقجيخيحرل ؼيو و 
، وبسػجب بشجؼ ؼيو عشج إبخاـ العقجأما أْف يتع  غ عمى الذخط الجدائي ضؽ الصخفاتفاعغ التأخضخ ؼيو، و 

وقػع الزخر ئي عقب عمى الذخط الجدااالتفاؽ  حرلي شخيصة أالّ لمعقج، و في اتفاؽ الحق أ
 .إخبلؿ أحج الستعاقجيغ بالتداموب

 خرائز الذخط الجدائي: :1
 اآلتي:يسكغ إجساليا بخرائز لمذخط الجدائي  

أركاف العقج وشخوشو الذخط الجدائي: اتفاؽ عقجؼ، فتدخؼ عميو أحكاـ العقج عامة بسا فضيا أ: 
 .ووإبصال وبصبلنوأسباب 

ل، ويختبط بو وجػدا  وعجما  وسقػشا ، فإذا بصل االلتداـ ضصاألبللتداـ ل يالذخط الجدائي التداـ تبعب: 
ال يػجب بصبلف الذخط الجدائي  فبصبلإذ أف   والعكذ غضخصحيح،الذخط الجدائي، األصمي بصل 

 وجػد االلتداـ األصمي. عمىبصبلف الذخط الجدائي النعجاـ قائسا ، بقى يالحؼ  ،لضاللتداـ األصا
تقجيخ لمتعػيس مغ  لسا ؼيوعمى القػاعج العامة في تقجيخ التعػيس؛  ا  الذخط الجدائي خخوج يعج   ج:

 تقجيخوضػابط ـ احكأ، ؼيخخج عغ ا  جدافعميو الصخفاف يتفق لمتعػيس تقجيخ وىػ قبل وقػع الزخر، 
 جقة ودوف تػسع.بنرػص استثشائية تفدضخ  القانػنية السشطسة لو، شرػصال ألف  ، التعػيس

الذخط الجدائي التداـ احتياشي ألنو تعػيس، والتعػيس سبضل احتياشي يفخض عشج عجـ التشفضح،  د:
بل يسكغ الجسع بضغ ف ،مغ جانب السجيغيرجر فبل يصالب بو إال عشج استحالة التشفضح العضشي بخصأ 

باعتباره  إال إذا كاف مذخوشا   ،التعػيسالذخط الجدائي و  بضغ وال ،التشفضح العضشيو الذخط الجدائي 
 تعػيزا  عغ التأخخ في تشفضح االلتداـ.

 شخوط تصبضق الذخط الجدائي: :2
 :تييأ ماتحقق أسباب استحقاقو؛  عشجالستفق عميو الذخط الجدائي  مبمغ لداـ السجيغ بجفعإل طخ تذي

 التشفضح العضشي الجبخؼ.عمى الجائغ حرػؿ أو تعحر  ،عجـ وفاء السجيغ بتشفضح التداموأ: 
 .لئلعحار سابقا  السجيغ وفقا  لمذخوط السبضشة إعحار ب: 

 .حا االلتداـأو إخبلؿ بيالسجيغ التدامو عجـ تشفضح لالجائغ ضخر ب ج: إلحاؽ
 الجائغ. لحقالزخر الحؼ بضغ دببية بضغ إخبلؿ السجيغ و العبلقة د: ثبػت ال
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يفتخض القانػف الزخر في ىحه إذ  ،الذخط الجدائيؾيسة ستحق الجائغ ، االذخوطىحه  تتحققومتى 
، إْف ىػ أراد التخمز مغ دفع عمى السجيغىػ فخض بديط قابل إلثبات العكذ، ؼيجب و الحالة، 

ىػ الحؼ جعل  الذخط الجدائيكػف بأؼ ضخر، الجائغ عجـ إصابة ت اثبؾيسة الذخط الجدائي، إ
انبو حتى يدتحق لزخر في ج، ولػال ذلظ لكاف عمى الجائغ أف يثبت اضخر الجائغ مفتخضا  

 الجائغ إلى السجيغ. مغ خط الجدائي نقل عبء إثبات الزخر أف وجػد الذ ىعشبس ،التعػيس
وليذ لمجائغ أف يصمب تصبضق الذخط الجدائي إذا كاف التشفضح العضشي مسكشا ؛ إال إذا وافق السجيغ عمى 

، بسعشى عجـ الجائغ عمى ذلظائي إال إذا وافق ذلظ، كسا ليذ لمسجيغ أف يصمب تصبضق الذخط الجد 
ػافق الجائغ والسجيغ، كسا ال ما لع يعغ التشفضح العضشي بتصبضق الذخط الجدائي ز االستعاضة اجػ 

 يجػز الجسع بضغ الذخط الجدائي والتشفضح العضشي إال في حالة التأخضخ.
 
 
 
 جػاز تعجيل الذخط الجدائي: :3

، لكغ السذخع يذتخط أال  يكػف عمى الخغع مغ أف  الذخط الجدائي تعػيس  اتفاقي، وىػ اتفاؽ محتـخ
أثبت السجيغ أف تقجيخ الذخط الجدائي متى  ،عمى القاضي وسضمة لئلضخار بأحج الصخفضغ، ولحا وجب

مقجار الذخط الجدائي، كسا أف  س ىحا يخؽتاللتداـ قج نفح في جدء مشو، كاف مبالغا  ؼيو، أو أف ا
الجائغ أثبت متى الجائغ؛  لحقالزخر الحؼ  مقجارالذخط الجدائي إلى ما يعادؿ  ؾيسة ةدالمقاضي زي

 .جديع ئوخصغر السجيغ، أو  ناجسا  أف الزخر الحؼ أصابو كاف 
 

 الفرل الثاني
 أوصاف االلتدام

االلتداـ أما أْف يكػف بديصا ، أؼ مشجدا  غضخ مػصػؼ )بسعشى غضخ معمق عمى شخط أو مزاؼ 
عمى أجل(، أو أْف يكػف مػصػفا  عشجما يعم ق عمى شخط أو ُيزاؼ عمى أجل، واألوصاؼ التي 

 يسكغ أف تمحق االلتداـ، أربعة، 
 فاذىا.أما أف تمحق الخابصة القانػنية ذاتيا: فتؤثخ في وجػدىا أو في ن
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 أو تمحق الخابصة في اشخاصيا: الجائغ والسجيغ.
 أو تمحق الخابصة في محميا: محل االلتداـ.

 : فإذا أث خت في وجػدىا فجعمت وجػدىا غضخ مؤكج فالػصف )شخط(.1
 : وإذا أثخت في نفاذىا فجعمتيا غضخ نافحة فالػصف )أجل(.2
الجائغ والسجيغ، في حاؿ تعجد الصخؼ : وأما أف يمحق الػصف أحج شخفي الخابصة القانػنية 3

 فالػصف )تعجد شخفي( االلتداـ.
: وقج يمحق الػصف محل االلتداـ فضتعجد بعج أْف كاف واحجا  ويقاؿ لو في ىحه الحالة )تعجد محل( 4

 االلتداـ.

 الذخط
الذخط اصصبلحا : ىػ ما يتػقف وجػد الذيء عمى وجػده وكاف خارجا  عغ حؿيقتو أو ماىضتو، وال 

 يمـد مغ وجػده وجػد الذيء، ولكغ يمـد مغ عجمو عجـ ذلظ الذيء.
ولجػ فقياء الذخيعة االسبلمية: ربط حرػؿ أمخ بحرػؿ أمخ آخخ، أو تعمضق حرػؿ مزسػف 

 جسمة بحرػؿ مزسػف جسمة أخخػ مختبصة بأداة الذخط.
لتداـ أو زوالو؛ فإذا أما عشج شخا ح القانػف: ىػ أمخ مدتقبل غضخ محقق الػقػع يعمق عميو نذػء اال

كاف نذػء االلتداـ ىػ الحؼ عمِّق عمى تحقق الذخط قضل لو شخط )واقف(، وإذا كاف زواؿ االلتداـ ىػ 
 الحؼ عمِّق عمى تحقق الذخط قضل لو شخط )فاسخ(.

 خرائز الذخط أو مقػماتو )اثشان(:
متحققا  وقت التعمضق كاف : إنو أمخ مدتقبل: يكػف األمخ شخشَا إْف كاف مدتؿببل ؛ ألنو لػ كاف 1

 العقج مشجدا  ال معم قا ، ومجلػؿ فعل الذخط قج يكػف ايجابيا  أو سمبيا .
: إنو أمخ غضخ محقق الػقػع: بسعشى أف  مجلػؿ فعل الذخط يجب أْف يكػف أمخا  غضخ محقق 2

 أْف يقع وأال  يقع.-مدتؿببل  -الػقػع، ؼيحتسل 

 أنػاع الذخط:
ع الذخط مغ حضث  أثخه إلى: واقف وفاسخ؛ ومغ حضث تحققو أو تخمفو إلى: احتسالي وإرادؼ يقد 

 ومختمط.
 أنػاع الذخط مغ حضث أثخه:
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 يشقدع الذخط مغ حضث أثخه إلى شخط واقف لمخابصة، وشخط فاسخ لمخابصة.
 
 : الذخط الػاقف: 1

خط انعقج العقج ونذأت يكػف الذخط واقفا  إذا عمِّق عميو نذػء العقج أو االلتداـ، بحضث إذا تحقق الذ
االلتدامات في ذمة كل مغ شخؼيو، يعشي ال يػجج عقج وال التداـ إال  مغ لحطة تحقق الذخط، فإذا 
تحقق الذخط نفح العقج أو االلتداـ بأثخ رجعي، ألف  العقج السعم ق عمى شخط في القانػف السجني 

رجعي، وإذا نقس، نقس بأثخ رجعي، العخاقي عقج )مػقػؼ(، فإذا أجضد العقج السػقػؼ نفح بأثخ 
مثل قػلي لظ اشتخيت مشدلظ الحؼ في الخمادؼ بكحا ممضػف إذا نقمُت أنا لمتجريذ في كمية القانػف 
جامعة األنبار، فإذا نقمت فعبل  انعقج العقج بأثخ رجعي، فألدمت أنا بالثسغ وأنت بشقل ممكية الجار 

عي إذا كشا أماـ إرادة مشفخدة مرجرا  لبللتداـ، مثل وعجؼ لي؛ أو نذأ االلتداـ في ذمة الػاعج بأثخ رج
لصالب بجائدة إْف ىػ حرل عمى درجة كاممة في امتحاف االلتداـ، فإذا حرل عمضيا استحق الجائدة 

 وأمكشو إلدامي بأدائيا لو ألنشي التدمت تجاىو بإرادتي السشفخدة.
 العام واآلداب:الذخط الػاقف السدتحضل والذخط الػاقف السخالف لمشطام 

إذا كاف الذخط الػاقف مدتحيبل  أو مخالفا لمشطاـ العاـ واآلداب العامة، كاف العقج باشبل  ولع يشذأ 
، ألف  الذخط السخالف لمشطاـ العاـ واآلداب، ال يسكغ أْف يتحقق، الستحالتو استحالة (1)عشو أؼ التداـ

خط مدتحضل استحالة مادية مصمقة، قػلي لظ مصمقة، مادية كانت أـ قانػنية، ومثاؿ التعمضق عمى ش
أن شي أعصيظ مبمغا  إذا أنت شخت في اليػاء، ومثاؿ التعمضق عمى شخط مدتحضل استحالة قانػنية 

بظ سيارة إْف تدوجت امخأة مغ السحخمات عميظ.   مصمقة، قػلي لظ أن شي ـأ
ف مخالفا  لمشطاـ العاـ وكل شخط مغ شأنو حخماف االنداف مغ أحج حقػقو أو بعس حخياتو، يكػ 

واآلداب، وبالتالي يعج  باشبل ، مثل اشتخاشي عميظ ألـبظ شضئا  اال  تتدوج أبجا ، أو اال  تصمق زوجتظ 
أبجا ، فسثل ىحا الذخط باشل ما لع يشصػ عمى مرمحة معتبخة، مثل اشتخاط أب عمى ابشو الحؼ 

ج أبجا  لضيبو دارا ، ومثل اشتخاط زوج عمى يخذى األشباء عمى حياتو مغ إْف ىػ تدو ج عجـ الدوا
 زوجتو اال  تتدوج بعج وفاتو لتكخِّس حياتيا لخعاية أوالدىسا، مقابل أْف ييبيا شضئا  ثسضشا  مثبل .

 
 : الذخط الفاسخ: 2

                                                           
 ( مجني عخاقي.287/2( السادة )(1
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يكػف الذخط فاسخا  إذا عمق عميو فدخ العقج وزواؿ الحق، مثل ابخامشا أنا وأنت عقج شخاء بضتظ 
غ مغ قبمي ونقمظ السمكية بالفعل باسسي، وتذتخط أنت في عقج البيع أف  لظ حق وتدميسظ الثس

ؾ  استخداد البضت إذا قست بخد  الثسغ خبلؿ مجة محجدة، فالبيع ىشا صحيح، ولكشو معم ق عمى ردِّ
لمثسغ، فإْف رددت الثسغ فدخ العقج وزاؿ بأثخ رجعي، وإذا لع تخد الثسغ خبلؿ السجة السحجدة، لـد 

 عقج واستقخ  نيائيا  بأثخ رجعي.ال
وىشاؾ مبلحطة ميسة ججا ، وىي التعمضق عمى مػافقة الغضخ، كػنيا مغ الحاالت التي يختمط فضيا 
األمخ كثضخا  بضغ كػف الذخط )واقفا ( أـ )فاسخا (، مثل أبيعظ سيارتي إذا وافق أبي، أؼ تعمضق بيع 

غضخ( تعمضق عمى شخط واقف، بحضث ال يشعقج العقج الديارة عمى مػافقة األب، فيل مػافقة األب )ال
إال  إذا وافق األب )الغضخ(، أـ أنيا شخط فاسخ، بحضث يشعقج العقج، ولكغ العقج يفدخ إذا لع يػافق 

 األب )الغضخ(؟
والجػاب ىشا: إف  نية الصخفضغ عمى تكضيف مػافقة الغضخ إْف كانت شخشا  وافقا  أـ فاسخا ، ىي مغ 

الذخط، ونية األشخاؼ يدتخمريا القاضي مغ ضخوؼ التعاقج، والقخار األخضخ بذأف تحجد شبيعة 
 ذلظ لمقزاء.

 الذخط الفاسخ السخالف لمشطام العام واآلداب:
العقج السعم ق عمى شخط فاسخ ىػ عقج مػجػد، ولكغ فدخو وزوالو ىػ الحؼ عمِّق عمى الذخط، فإذا 

داب، فبل يسكغ أْف يتحقق، الستحالتو استحالة مصمقة كاف ىحا الذخط مخالفا  لمشطاـ العاـ واآل
قانػنيا ، وليذ ماديا ؛ ألف  القانػف ال يعتخؼ بالذخط السخالف لمشطاـ العاـ واآلداب، وبالتالي يبقى 
العقج أو الترخؼ السعمق عمى مثل ىحا الذخط مدتقخا  ال يدوؿ، مثل أىب ولجؼ دارا  شخط أْف ال 

شمقيا أستخد مشو الجار، فيحا الذخط مخالف لمشطاـ العاـ؛ ألف  الصبلؽ حق  يصمق زوجتو أبجا ، وإذا
مذخوع عشج تػافخ مدػغاتو الذخعية، أو مثل أْف أىب ولجؼ جػاال  شخط أْف يدتخجمو في معاكدة 
الفتيات، وإال  استخده مشو، فيحا الذخط مخالف لآلداب العامة، فإف كاف الذخط ىػ الجافع إلى 

 .  (1)نػني أو التعاقج، بصل ىػ والذخطالترخؼ القا
ويثار التداؤؿ ىشا، عغ مجػ وجػد شبو بضغ الذخط الفاسخ ىشا والذخط الفاسخ الزسشي في العقػد 
السمدمة لمجانبضغ، الحؼ قمشا إنو يدتشج إلى فكخة االرتباط في االلتدامات، بحضث إذا امتشع أحج 

 خخ، أْف يستشع ىػ أيزا  عغ تشفضح التداماتو؟الصخفضغ عغ تشفضح التداماتو، حق  لمصخؼ اآل
                                                           

 ( مجني عخاقي.287/2( السادة )(1
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 والجػاب، أف  الذخط الفاسخ ىشا يختمف عغ الذخط الفاسخ في العقػد السمدمة لمجانبضغ مغ وجيضغ:
األوؿ: في التدسية، فالذخط الفاسخ الػارد في العقج أو الترخؼ، يدسى )الذخط الفاسخ الرخيح(، 

 السمدمة لمجانبضغ )الذخط الفاسخ الزسشي(.في حضغ يدسى الذخط الفاسخ في العقػد 
الثاني: في شبيعة كل مغ الذخشضغ، فالذخط ىشا صخيح يػرده شخؼ ويػافق عميو اآلخخ، في حضغ 
أف  الذخط الفاسخ في العقػد السمدمة لمجانبضغ، ضسشي يفتخض افتخاضا  لغخض الدساح لمصخؼ الحؼ 

 لعقج.يخل  الستعاقج معو بالتدامو، أْف يصمب فدخ ا
 أنػاع الذخط مغ حضث تحققو وتخمفو:

 يشقدع الذخط مغ حضث تحققو وتخمفو إلى ثبلثة أنػاع: احتسالي وإرادؼ ومختمط.
ىػ الحؼ يتخؾ تحققو وتخمفو ألمخ ال عبلقة إلرادة أحج الصخفضغ بو، أؼ  : الذخط االحتسالي:1

..الخ، وىػ معتبخ واقفا  .لسجخد الرجفة، كدقػط السصخ، أو صجور قانػف، أو التعضضغ في وضيفة
 كاف أـ فاسخا .  

أحج  ىػ الستخوؾ تحققو وتخمفو إلرادة أحج الستعاقجيغ، مثل التعمضق عمى تعضضغ : الذخط اإلرادي:2
 الستعاقجيغ، أو زواجو مغ امخأة بعضشيا...الخ.

والذخط اإلرادؼ ىحا أما أف يتػقف تحققو وتخمفو عمى إرادة الجائغ، ؼيقاؿ لو الذخط اإلرادؼ البديط، 
وحكسو أنو صحيح والـز واقفا  كاف أـ فاسخُا، والػاقف مثل إذا تدوجت أنت أبيعظ مشدلي الفبلني 

أْف أبيعظ مشدلي شخط استخدادؼ لو إْف رددُت لظ الثسغ خبلؿ مجة نتفق  بكحا مبمغ، ومثاؿ الفاسخ،
 عمضيا ونحجدىا أنا وأنت.

وأما أف يتػقف الذخط اإلرادؼ عمى إرادة السجيغ، ؼيقاؿ لو الذخط اإلرادؼ السحس، وحكسو أنو إذا 
في مرمحتي،  كاف واقفا  كاف باشبل  مثل قػؿ البائع أبيعظ مشدلي إْف رأيت أْف ذلظ يشاسبشي أو

وسبب بصبلف الذخط ىشا ىػ أف  القانػف ال يقخ  االلتدامات السعم قة عمى محس السذضئة، ألنيا 
 حؿيقة األمخ، عجـ وجػد التداـ مغ األساس في ذمة السجيغ.

، (1)أما إذا كاف الذخط فاسخا ، فيػ ىشا )خيار شخط( بالسعشى الحخفي ، وبالتالي فيػ صحيح والـز
 أؼ مغ الصخفضغ بحق الخجػع عغ العقج خبلؿ مجة محجدة، ويػافق اآلخخ.مثل احتفاظ 

ىػ الحؼ ُيتخؾ تحققو وتخمفو إلرادة أحج الستعاقجيغ وأمخ خارجي معا ، مثل ـبة  : الذخط السختمط:3
 األب سيارة البشو إذا تدوج مغ ابشة عسو فبلنة بشت فبلف، وىػ شخط صحيح معتبخ.

                                                           
 محجدة وبسػافقة الصخؼ اآلخخ.( خيار الذخط، حق الستعاقج في الخجػع عغ العقج خبلؿ مجة (1
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 آثار الذخط

ذخط قبل معخفة مرضخه، ويقاؿ ليحه السجة مخحمة التعمضق، عشيا بعج معخفة مرضخه، تختمف آثار ال 
أؼ بعج تحققو أو تخمفو، والذخط إذا تحقق، أنتج أثخه مغ حضغ التعمضق، ال مغ حضغ التحقق أؼ 

 يكػف لتحققو أثخ رجعي.
 
 

 أثخ الذخط في مخحمة التعمضق:
مخحمة التعمضق، قػلي لظ أنشي أستأجخ دارؾ التي في مغ أمثمة ىحا الذخط في : الذخط الػاقف: 1

الخمادؼ إذا أنا عضشت لمتجريذ في كمية القانػف، وقبمت أنت ذلظ، لكششي لع أُعضغ بعج، فسا األثار 
 .(1)القانػنية الستختبة عمى ذلظ

يترف الحق في ىحه السخحمة برفتضغ، يتختب عمى كل مشيسا نتائج، فيػ حق مػجػد، ولكشو حق  
 خ كامل الػجػد:غض

* الشتائج التي تتختب عمى كػف الحق السعمق عمى شخط واقف حقا  مػجػدا ، أف  الجائغ يسمظ حقا  ال 
 مجخد أمل، وبالتالي:

 أ: يشتقل ىحا الحق مغ الجائغ إلى خمفو بيحه الرفة، خاصا  كاف الخمف أو عاما .
 حتياشية( البلزمة لمسحافطة عمى حقو.ب: يجػز لمجائغ أف يتخح الػسائل التحفطية )اإلجخاءات اال

 * الشتائج التي تتختب عمى كػف الحق السعمق عمى شخط واقف غضخ كامل الػجػد:
 أ: ال يدتصيع الجائغ اتخاذ الػسائل التشفضحية لمحرػؿ عمى حقو، وإْف دفع شضئا ، كاف لو استخداده.

 ب: ال يدخؼ التقادـ عمى الحق إاّل مغ وقت تحقق الذخط.
 يتحسل صاحب الحق السعم ق عمى شخط واقف، تبعة اليبلؾ وال يدتصيع الترخؼ بالذيء ج: ال

 الحؼ لو الحق عميو.

                                                           
( اختمف الفقياء في شبيعة الحق السعمق عمى شخط واقف فحىب بعزيع إلى انو حق وذىب آخخوف إلى انو (1

مجخد أمل والخأؼ الخاجح يحىب إلى انو حق مػجػد فعبل ولكغ وجػده غضخ كامل. د. عبج السجضج الحكيع، د. دمحم شو 
 .066، أحكاـ االلتداـ، مخجع سابق، ص2خح القانػف السجني، جالبذضخ، أ. عبج الباقي البكخؼ، ش
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وقج سبقت اإلشارة إلى أف  العقج السعمق عمى شخط واقف، في القانػف السجني العخاقي، ال يشفح إال  مغ 
ج مػقػؼ عمى اإلجازة، فإْف ، يعشي أف  العقج السعم ق عمى شخط واقف، عق(1)تاريخ تحقق الذخط

لحقتو اإلجازة نفح بأثخ رجعي إلى يػـ إبخامو، وإْف نقس بصل بأثخ رجعي إلى يػـ إبخامو، وكاف ىػ 
 والعقج الباشل سػاء.

 
الحق السعم ق عمى شخط فاسخ، حق مػجػد ونافح، ولكشو عمى خصخ الدواؿ، : الذخط الفاسخ: 2

مشجدا  أؼ بديصا  غضخ مػصػؼ، فحق الجائغ يستاز بأنو  وعميو فيػ في مخحمة التعمضق يكػف حقا  
 حق نافح، ولكغ معخ ض لخصخ الدواؿ.

 الشتائج التي تتختب عمى كػن الجائغ يسمظ حقًا نافحًا:* 
: لمجائغ اتخاذ الػسائل التشفضحية الستحراؿ حقو، ولو إقامة دعػػ عجـ نفاذ الترخؼ، ولو تتبع 1

 ف.الذيء وانتداعو مغ أؼ يج يكػ 
: إذا ن فح السجيغ التدامو فبل يدتصيع استخداد ما دفع بجعػػ استخداد ما دفع دوف حق؛ ألنو يكػف 2

 قج أدػ ديشا  مدتحق االداء.
 : يدخؼ التقادـ عمى الحق السعمق عمى شخط فاسخ ألنو حق مدتحق األداء.3
ميو الحق بكل : يدتصيع صاحب الحق السعمق عمى شخط فاسخ أف يترخؼ بالذيء الحؼ يخد ع4

 أنػاع الترخفات، ويتحسل بالسقابل تبعة ىبلكو.
 الشتيجة التي تتختب عمى كػن الحق السعم ق عمى شخط فاسخ عمى خصخ الدوال:* 

إذا استػفى الجائغ حقو، ثع تحقق الذخط الفاسخ، وبالتالي وجب فدخ العقج أو الترخؼ، فعميو أف 
استيفاء حقو، فالسقاصة بضغ االلتدامات الستقابمة زالت بأثخ  يخد ما تدم سو، ولكغ إذا تحقق الذخط قبل

 رجعي، وال داعي إلعادة شيء لع يدتمع، كػف الحاؿ الدابق عاد كسا كاف.
، فإذا تحقق  أما في القانػف السجني العخاقي فإف  العقج السعم ق عمى شخط فاسخ يكػف نافحا  غضخ الـز

أخح، وإذا استحاؿ الخد وجب الزساف، فإْف تخمف الذخط ولع  الذخط فدخ العقج، وألـد الجائغ بخد ما
 .(2)يتحقق لـد العقج واستقخ  

                                                           
 ( مجني عخاقي.288( السادة )(1
( مغ القانػف السجني العخاقي. وسبق القػؿ أف  العقج غضخ البلـز ىػ العقج الحؼ يسكغ الخجػع عشو 289/0( السادة )(2

و السشفخدة كاف العقج غضخ الـز مغ الجانبضغ وإذا بإرادة مشفخدة فإذا كاف لكل مغ العاقجيغ أف يخجع عغ العقج بإرادت
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 أثخ الذخط بعج انتياء مخحمة التعمضق:

يقرج بانتياء مخحمة التعمضق معخفة مرضخ الذخط الحؼ عمِّق عميو العقج، فيػ أما أْف يتحقق أو 
تحجيج أو عجـ تحجيج مجة يتحقق خبلليا، فإذا يتخمف، ومعخفة تحقق الذخط أو تخمفو تعتسج عمى 

حجد ت لمذخط مجة، وتحقق )الذخط( خبلؿ السجة السحجدة لو، فسعشى ذلظ إنو قج تحقق، لكغ لػ 
تحقق الذخط بعج السجة السحجدة لتحققو، فسعشى ذلظ إنو لع يتحقق، وإْف لع تحجد لمذخط مجة يتحقق 

 .(1)تحقق الذخط أو تخمفو-مغ سمصة تقجيخية بسا لو-خبلليا، ُتخؾ األمخ لمقاضي، يقخر 
 ونسضد في تحقق أو تخمف الذخط، بضغ الذخط الػاقف والذخط الفاسخ:

 : الذخط الػاقف:1
زاؿ الشقز الحؼ كاف يذػب الحق السعمق عميو وأصبح مشجدا  غضخ  إذا تحقق الذخط الػاقف

تحراؿ حقو، ويبجأ التقادـ الدخياف مػصػؼ )غضخ معمق(، وكاف لمجائغ اتخاذ الػسائل التشفضحية الس
عمى الحق مغ حضغ تحقق الذخط؛ ألنو أصبح حقا  مدتحق األداء، وإذا ترخؼ صاحب الحق بحقو 

 كاف ترخفو صحيحا ؛ ألف  الحق مػجػد بأثخ رجعي مغ وقت التعمضق، ال مغ وقت تحقق الذخط.
معمقا  عميو، وأصبح كأنو لع يػجج زاؿ الػجػد الشاقز لمحق الحؼ كاف  أما إذا تخمف الذخط الػاقف

مشح البجاية، وذلظ بفعل األثخ الخجعي لتحقق الذخط، وتختبت عكذ الشتائج الستقجمة، فالسجيغ ال 
يمـد بالػفاء إْف لع يكغ وف ى، وإْف أوفى كاف لو استخداد ما دفع، وإْف ترخؼ صاحب الحق بو زاؿ 

 .(2)ترخفو بدبب األثخ الخجعي لمذخط
 لفاسخ:: الذخط ا2

زاؿ الحق الحؼ كاف معمقا  عميو، وعج  كأْف لع يكغ مػجػدا  مغ البجاية  إذا تحقق الذخط الفاسخ
ه،  وذلظ بفعل األثخ الخجعي لتحقق الذخط، وتختب عمى ذلظ أف  الجائغ إْف ؾبس شضئا  وجب عميو رد 

قو، ثع  تحقق الذخط، وإْف استحاؿ الخد  بخصئو لدمو الزساف، وإذا كاف صاحب الحق قج ترخؼ بح
 بصل الترخؼ.

                                                                                                                                                                           

كاف ألحج العاقجيغ فقط أف يخجع عغ العقج بإرادتو السشفخدة كاف العقج غضخ الـز مغ جانب واحج. ويكػف ذلظ عشج 
 وجػد خيار ليحا العاقج، لحا يسكغ القػؿ بانصباؽ األحكاـ الستقجمة في القانػف السجني العخاقي.

ىشا إلى أْف القانػف يعج  الذخط متحققا  إذا حاؿ دوف تحققو غر  الصخؼ الحؼ مغ مرمحتو عجـ  ( تججر اإلشارة(1
 تحققو، ويعج  القانػف أْف الذخط قج تخمف، إذا تحقق بغرِّ الصخؼ الحؼ مغ مرمحتو تحققو.

 ( مجني عخاقي.288( السادة )(2
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فقج استقخ الحق الحؼ كاف معمقا  عميو، فيػ بعج أف كاف عمى خصخ  أما إذا تخمف الذخط الفاسخ
الدواؿ أصبح ثابتا  مدتقخا  غضخ معخض لمدواؿ، ما يتختب عميو صحة واستقخار الترخفات التي 

 .(1)أجخاىا صاحب الحق شضمة مخحمة التعمضق
 

 ال اإلدارة الرادرة قبل تحقق الذخط:استثشاء أعس
ويدتثشى مغ الشتائج الستختبة عمى تحقق الذخط الفاسخ، والتي أىسيا بصبلف ترخؼ صاحب الحق 
بحقو، عشج تحقق الذخط، أعساؿ اإلدارة الرادرة عغ الجائغ، مثل تأجضخ العقار وبيع السحرػؿ، إذ 

ورية لمحفاظ عمى العضغ مغ جية، وألنيا تبقى ىحه األعساؿ رغع تحقق الذخط الفاسخ؛ ألنيا ضخ 
يجب أْف تتع  في الػقت السشاسب وإاّل سببت ضخرا ، وما داـ صاحب الحق السعمق عمى شخط فاسخ، 
ىػ صاحب الحق في الؿياـ بأعساؿ اإلدارة، فقج أعانو القانػف عمى الؿياـ بإدارتو، وأجاز ترخفاتو، 

ح وسضمة لتعصضل حقػؽ الصخؼ اآلخخ عشج تحق لكغ بذخشضغ؛ أوليسا حدغ نضتو، حتى ال تتخ
 الذخط الفاسخ، وثانضيسا عجـ الخخوج عغ السألػؼ مغ ىحه األعساؿ.

 األثخ الخجعي لتحقق الذخط:
لطخوؼ التعاقج ولمشية السحتسمة لمستعاقجيغ؛ ذلظ أف الستعاقجيغ -غالبا  -تدتجضب فكخة األثخ الخجعي 

لذخط سضتحقق أـ ال، ولػ كانا يعخفاف لسا عمقا العقج عمى ال يعخفاف، وقت التعاقج، ما إذا كاف ا
 .(2)الذخط، ولجعبل عقجىسا عقجا  بديصا  غضخ مػصػؼ

 * الشتائج التي تتختب عمى األثخ الخجعي لتحقق الذخط:
الذخط -عشج تحقق-: الترخفات التي ترجر مغ صاحب الحق السعم ق عمى شخط واقف، تربح 1

 ذلظ يتختب عمى تحقق الذخط الفاسخ.نافحة مشح البجاية، وعكذ 
: لمجائغ تحت شخط واقف، إذا تحقق الذخط، أف يصعغ في ترخفات مجيشو بجعػػ عجـ نفاذ 2

 الترخفات.
 االستثشاءات عمى األثخ الخجعي لتحقق الذخط:

 : بقاء أعساؿ اإلدارة التي تتع بحدغ نية وفي الحجود السعقػلة، قبل تحقق الذخط الفاسخ.1

                                                           
 ( مجني عخاقي.289/0( السادة )(1
سجني العخاقي تحقق الذخط يكػف بأثخ رجعي، إال  إذا اتفق الستعاقجاف أو قزت شبيعة العقج ( وقج عج  القانػف ال(2

 بخبلؼ ذلظ.
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اتفق الستعاقجاف صخاحة أو ضسشا  عمى استبعاد األثخ الخجعي لمذخط، وتػافقا عمى أف  الذخط : إذا 2
يشتج أثخه مغ حضغ تحققو، ال مغ حضغ االتفاؽ والتعمضق، مثل اعتبار التعمضق عمى مػافقة األب شخشا  

 واقفا ، فضشعقج البيع مغ وقت مػافقة األب ال مغ وقت االتفاؽ.
 ة العقج عمى األثخ الخجعي، كسا في العقػد السدتسخة التشفضح.: إذا استعرت شبيع3
 .(1): إذا أصبح تشفضح االلتداـ مدتحيبل  بدبب أجشبي قبل تحقق الذخط4

 الفرل الثالث
 انتقال االلتدام

 أوال : حػالة الحق.
 ثانيا : حػالة الجيغ.

 :حػالة الحقالفخع األول: 
 :حػالة الحق تعخيف

حقو الى شخز  (السحضل)ويدسى  (،الجائغ في االلتداـ)ىػ  ،حػالة الحق عقج بسقتزاه يشقل شخز 
السجيغ في ىحا )ل شخز ثالث ىػ بَ قِ  (،السحاؿ لو)ويدسى  ،ىػ الجائغ الججيج ليحا االلتداـ ،خخآ

 (.السحاؿ عميو)ويدسى  (،االلتداـ
 أغخاض حػالة الحق:

 :مشيا ،مختمفةغخاض أل تتع حػالة الحق تحؿيقا  
وجػب تػافخ  يامشو  ،قػاعج عقج اليبةفي ىحا الحالة تدخؼ ف ،بيع الحق مغ السحضل الى السحاؿ عميو أ:

 .نية التبخع
و قػاعج بذأندخؼ تفتكػف الحػالة عقج رىغ  ،وقج يكػف الغخض مغ الحػالة رىغ الحق لمسحاؿ لوب: 

 .لو نذاء الخىغ ضسانا  إبخر ي ،ىسيا وجػد ديغ لمسحاؿ لو في ذمة السحضلأ و  ،الخىغ
ؼيكػف الحق السحاؿ مقابل الػفاء  ،وقج يكػف الغخض مغ الحػالة الػفاء بجيغ السحضل قبل السحاؿ لو ج:

 .بيحا الجيغ
 يا،تتعمق بوشخوط  ركافأمحػالة فإف  ل ،صػرة العقج الحؼ تتع بو وأ ،كاف الغخض مغ الحػالة ميساو 

 ، عمى الشحػ اآلتي:في فقختضغ تباعا  ىػ ما نفرمو و  ،حكاـ تتختب عمضيايا أول
                                                           

 ( مجني عخاقي.292( السادة )(1
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 .الفقخة األولى: أركاف حػالة الحق وشخوشيا
 .حػالة الحق ـاحك: أثانيةالفقخة ال

 
 
 

 الحق وشخوشيا: ركان حػالةالفقخة األولى: أ
 :أركان حػالة الحق أواًل:

ذمة السحاؿ عميو الى في الحؼ  عمى تحػيل حق السحضل ،اتفاؽ بضغ السحضل والسحاؿ لو ،حػالة الحق
 يى اوشخوشي اركانيأكانت ، أؼ عقج ،بضغ السحضل والسحاؿ لو ولسا كانت الحػالة اتفاقا   ،السحاؿ لو

اف تتػافخ في  والبج   ،دببالسحل و الو  يتخاضوجػد الفبلبج مغ  ،ركاف العقج وشخوشو بػجو عاـذاتيا أ
 .السعخوفة ياشو ركاف الثبلثة شخ ألاىحه 

 :االخضخكغ ففيسا يتعمق ب :1
وليذ السجيغ الحق، حػالة عقج وىحاف ىسا شخفا  ،وىسا السحضل والسحاؿ لو ،يذتخط رضاء الستعاقجيغ

والبج اف ، (1)السحاؿ عميو شخفا في عقج الحػالة ومغ ثع فبل يذتخط رضاء السجيغ بالحػالة النعقادىا
 .غ الستعاقجيغ اىبل لمتعاقجيكػف الخضاء غضخ مذػب بعضب مغ العضػب واف يكػف كل م

 .مذخوع سببالحق ف يكػف لحػالة أيذتخط  :2
 ،ف جسيع الحقػؽ الذخرية تجػز حػالتياأوالقاعجة  ،فيػ الحق السحاؿمحل الحػالة وؼيسا يتعمق ب: 3

والحق الذخري قابل  ،مدتقبلحق  أـ ،مجخد حق احتسالي أـ ،مغ الشقػد كاف محميا مبمغا  سػاء أ
 .ؼيو كاف متشازعا  لػ و لمحػالة 

تضغ لضيا السادإأشارت  التيالحاالت  يوى ،حػالة الحق خؼ بذأنياال تج ةىشاؾ حاالت ثبلث ف  أعمى 
 ، وىحه الحاالت ىي:(2)عخاقي( مجني 364و 362)

                                                           
 ( مجني عخاقي.362( السادة )(1
ف ( عمى أنو: )يجػز لمجائغ اف يحػؿ الى غضخه ما لو مغ حق عمى مجيشو، إال  إذا حاؿ دو 362( إذ تشز السادة )(2

ذلظ نز في القانػف أو اتفاؽ الستعاقجيغ أو شبيعة االلتداـ، وتتع الحػالة دوف حاجة الى رضاء السحاؿ عميو(، كسا 
 ( مجني عمى أنو: )ال تجػز حػالة الحق اال بقجر ما يكػف مشو قاببل لمحجد(:364تشز السادة )
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كسا ىػ الحاؿ بالشدبة لمحقػؽ التي  ،فقج يشز القانػف عمى مشع حػالة بعس الحقػؽ أ: نز القانػف: 
ديػف الشفقة ومختبات السػضفضغ سثبل  ال يجػز الحجد عمضيا وفي حجود الجدء غضخ القابل لمحجد، ف

 .جػر العساؿ والرشاع ال تجػز حػالتيا اال بسقجار ما يجػز الحجد عميو مشياأالستقاعجيغ و 

لحػالة، كأف يذتخط السؤجخ عمى السدتأجخ عجـ مشع اعمى  فاالستعاقج يتفققج ب: اتفاؽ الستعاقجيغ: 
و ىضئات الشقل العاـ مغ عجـ جػاز أومغ ذلظ ما جخت عميو شخكات  ،االيجار لغضخهعقج الشدوؿ عغ 

 ، كسا في تحكخة الشقل بػاسصة الصائخات مثبل .الشدوؿ عغ تحكخة الشقل الى الغضخ
حاالت التي يكػف فضيا الوذلظ في  عميو،الحػالة إجخاء قج تسشع شبيعة الحق  واخضخا  ج: شبيعة الحق: 

كالسدارعة الستعاقج ؼيو محل اعتبار،  ةشخريكانت و أ ،بذخز الجائغ وثيقا   اتراال   الحق متربل  
 .وحق الجائغ في الشفقة ،شخاصوحق الذخيظ في شخكات األ

 
 الحق: شخوط حػالةثانيًا: 
 شخوط االنعقاد وثانضيسا شخوط الشفاذحػالة الحق نػعاف مغ الذخوط: أوليسا إذ أف  ل

  حػالة الحق: شخوط انعقاد: 1
وال  ،أؼ الجائغ االصمي والجائغ الججيج ،تخاضي السحضل والسحاؿ لوالحق، مجخد حػالة  نعقاداليكفي 

ف انتقاؿ أوالدبب في عجـ الحاجة الى رضاء السجيغ ، (1)حاجة الى رضاء السجيغ الحؼ في ذمتو الحق
رضائو  خطتذيال مغ قخيب وال مغ بعضج، وبالتالي ال زخ بالسجيغ  يال ،خخآلى دائغ إغ الحق مغ دائ

عمى عجـ جػاز  األصمي ف يتفق مع الجائغأيدتصيع  ،يتغضخ عميو دائشو اال   فإذا رغب ،النعقاد الحػالة
 ،حق السجيغ شفح الحػالة فيتع فإف أحاؿ الجائغ حقو لمغضخ رغع ىحا االتفاؽ، ل ،اال بخضاه حقو حػالة

 .كسا سيأتيبحلظ عبلنو إو بأبخضائو  اال  
تشعقج بسجخد اإليجاب والقبػؿ حتى لػ ف معضشة، يةال يذتخط النعقادىا شكم ،اتفاؽ رضائيالحق، وحػالة 

ولكغ ال يجػز  مغ العقػد الذكمية، خخأو بأؼ حق عضشي أبخىغ تأمضشي  كاف السحاؿ بو مزسػنا  
االصمي العقارؼ عمى ىامر الدجل الخىغ تأشضخ  يتع ما لع ،أمضغ عضشيالتسدظ قبل الغضخ بحػالة ت

( لدشة 117( مغ قانػف اإلثبات رقع )77ب مخاعاة القػاعج العامة في السادة )ػ ػجل ،ليحا التامضغ
1979. 

 الحق: شخوط نفاذ حػالة: 2
                                                           

  ( مجني عخاقي.362( استشادا  لرخاحة نز السادة )(1
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تجاه بالحػالة  اجالحتج، عجـ إمكانية ا(1)( مغ القانػف السجني العخاقي363السادة )يدتفاد مغ نز 
 فميذ مغ السعقػؿ ،قبػلو ليا وأ ،عبلف السجيغ بالحػالةإ : اإلجخاءيغأحج عج اتخاذ ب ال  إالسجيغ والغضخ 

 حيط عمسا  أكغ قج ي ما لع ،مغ الجائغ الججيج بجال   (القجيعاألصمي ) ودائشاء وفعغ لسجيغ ادأؿ يُ ف أ
وعشجئح  ،و رىغأ ،و حجدأكحػالة ججيجة  أخخػ،لحقػؽ  ف الجيغ السحاؿ قج يكػف محبل  أ كسا ،بالحػالة
 .السحاؿ لوبضغ لمسفاضمة بضغ أصحاب ىحه الحقػؽ و  معضشا   جخاء  إف يختب القانػف أيشبغي 

 
 :الفقخة الثانية: أحكام حػالة الحق

  .: نفاذ الحػالة بالشدبة لمسجيغ1

 .: نفاذ الحػالة بالشدبة لمغضخ2
 بالشدبة لمسجيغ: الحق نفاذ حػالة : 1

واإلعبلف  ،و قبػلو لياأ ،اعبلنو بالحػالة :بأحج إجخاءيغ ال  إ-كسا سمف– ال تشفح الحػالة في حق السجيغ
التي يقع في دائخة اختراصيا محل العجؿ بالكاتب بػاسصة دائخة  (،السحاؿ لوأو ) (السحضل) ويػجي

 ،مغ)السحضل( و)السحاؿ لو(، مرمحة في ذلظلكل إذ أف   ،السحاؿ عميواإلقامة السعتاد أو محل عسل 
بالحق  هر اثئستا يف (السحاؿ لو)مرمحة تتجمى و  ،تخمز مغ الزسافتتسثل في ال (السحضل)سرمحة ف

 .السحاؿ بو لشفدو
وال عبخة  ،و بعجىاأع ىحا القبػؿ وقت الحػالة ػ قو خض تفيو  ،يغشي عغ اإلعبلف ،قبػؿ السجيغ الحػالةو 

 في حق السجيغ ىػ العمع بالحػالة وبالسحاؿ لو ةف العمع الحؼ يجعل الحػالة نافحألليا، بالقبػؿ الدابق 
 عمى وجو التحجيج.

ولكغ قبػلو  ،الحؼ تست بوالحػالة بل ىػ أجشبي عغ عقج  ،فضيا وقبػؿ السجيغ الحػالة ال يجعمو شخفا  
فاذا رفس السجيغ قبػؿ الحػالة فسا عمى  ،نيا أصبحت نافحة في حقوأو  ،نو عمع بالحػالةأيعشي فقط 

السختز،  العجؿبالكاتب  عغ شخيقنو بيا عبلإ اال )السحاؿ عميو(، و الججيج )السحضل( أالجائغ القجيع 
 .ف رأيشاأكسا سبق  ،نافحة في حقو تربح وعشجئح

                                                           
عمى أنو: )ال تكػف الحػالة نافحة في حق السحاؿ عميو او في حق الغضخ اال إذا قبميا السحاؿ عميو او ( التي تشز (1

 أعمشت لو عمى اف نفاذىا في حق الغضخ بقبػؿ السحاؿ عميو يدتمـد اف يكػف ىحا القبػؿ ثابت التأريخ(.
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بالجفػع ميو(، )السحاؿ عسػاجية الجائغ الججيج بيعشي اسقاط حقو في التسدظ  وقبػؿ السجيغ بالحػالة ال
وال يذتخط  ،الدابقةجفػعو متسدكا  بلو الحق في أف يبقى بل  ،التي كانت لو في مػاجية الجائغ القجيع

بي فْ أال يذتخط كسا  ،بذكل رسسي ف يكػف تاريخيا ثابتا  ألشفاذ الحػالة في حق السجيغ  القبػؿ في  ر 
 .لشفاذ الحػالة في مػاجية الغضخ كسا سشخػ  ،في سشج رسسي فقط ثبت ا  ف يكػف مأ بل يرح   معضغ،شكل 

فاف ىحا العمع ال يكفي  ،و بغضخ شخيق القبػؿأ ،واذا عمع السجيغ بالحػالة بغضخ شخيق االعبلف الخسسي
عمى اتخاذ واحج  الف السذخع جعل نفاذ الحػالة متػقفا   األصل؛لشفاذ الحػالة في حقو بحدب -هلػحج-

ذا عمع السجيغ إومع ذلظ  ،مخاعاة ما اشتخشو السذخع لشفاذ الحػالة مغ فبل بج   ،مغ اجخاءيغ معضشضغ
مغ ناحية الجائغ القجيع  التػاشؤ وأ ،بالحػالة وقاـ بعج ذلظ بترخؼ يشصػؼ عمى الغر مغ ناحضتو

وحرل لشفدو مقابل ذلظ عمى  ،قاـ السجيغ بالػفاء لمجائغ القجيع رغع عمسو بالحػالةلػ  ساك ،)السحضل(
الغر يفدج  ف  أبقاعجة  بو في مػاجية الجائغ الججيج عسبل   ىحا الػفاء ال يعتج   فاف   ،الجيغ تخؽيس لؿيسة

 .كل شيء
 بالشدبة لمغضخ: الحق نفاذ حػالة : 2

أجشبي ال عبلقة لو بأشخاؼ وليذ أؼ   ،كل شخز يزار مغ نفاذ الحػالةىشا، السقرػد بالغضخ 
ف يحضل مغ يزا ر بالحػالة، أ أمثمةومغ  ،فيحا الذخز ال تعشيو الحػالة وال يؤثخ ؼيو نفاذىا ؛الحػالة
 ،ؼيربح كل مغ السحاؿ لو السذتخؼ والسحاؿ لو السختيغ ،مغ دائغ ججيج أكثخلى إحقو  األصمي الجائغ

 لآلخخ.مغ الغضخ بالشدبة 
فاعبلف الحػالة  ،ثابت التأريخ قبػلو ليا قبػال  و بأ ،عبلنيا لمسجيغإتربح الحػالة نافحة في حق الغضخ بو 

وقبػؿ ذاتو، بالصخيق الخسسي يؤدؼ الى نفاذىا في مػاجية السجيغ وفي مػاجية الغضخ في الػقت 
ريخ اذا كاف تإما أ ،ريخ يؤدؼ الى نفاذىا في مػاجية السجيغ دوف الغضخاالسجيغ لمحػالة غضخ ثابت الت

 ذاتو. في مػاجية السجيغ والغضخ في الػقت نيا تكػف نافحةإف القبػؿ ثابتا  

 :الجيغ حػالة: الفخع الثاني
 .(1)ذمة السحاؿ عميو ىنقل الجيغ والسصالبة بو مغ ذمة السحضل إل : ىيتعخيف حػالة الجيغ

 الجيغ: أنػاع حػالة

 مصمقة ومقضجة. :حػالة الجيغ نػعاف 

                                                           
 ( مجني عخاقي.339/0( السادة )(1
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أو كاف  ،عمى السحاؿ عميو ديغ أو لع يكغ لو عشجه عضغ إذا لع يكغ لمسحضل ،مصمقةالجيغ تكػف حػالة  
ولكغ السحضل لع يقضج أداء الحػالة بالجيغ الحؼ في ذمتو أو بالجيغ الحؼ  ،لو عميو ديغ أو عشجه عضغ

 عشجه.
 إذا قضج فضيا السحضل السحاؿ عميو بقزاء ديغ الحػالة مغ ديغ أو عضغ لمسحضل ،وتكػف الحػالة مقضجة 

 لجػ السحاؿ عميو.
 
 

 :أركان الحػالة وشخوشياالفقخة األولى: 

 الجيغ. أركاف حػالة أوال :
 ثانيا : شخوط حػالة الجيغ.

 
 أركان حػالة الجيغ: أواًل:
 : األىمية.1
 .: الجيػف التي ترح بيا الحػالة )السحل(2

إلى ذمة مجيغ ججيج يحل  حػالة الجيغ ىي اتفاؽ بضغ شخفضغ عمى تحػيل الجيغ مغ ذمة السجيغ األصمي
 محمو.

أركاف أؼ اتفاؽ يتع بضغ شخفضغ ومغ ثع تكػف ىحه األركاف ىي السحل -ذاتيا-ركاف الحػالة ىي وأ 
مغ وجػد محل  بج   وال، مغ العضػب خاؿٍ  ،غ ذؼ أىميةعصادر  فبلبج مغ وجػد تخاضٍ ، والخضا والدبب

ف الحػالة جائدة في جسيع أنػاع أوالقاعجة  ،اؿالسح (يغالج  )والسحل ىػ  ،القانػنية ولذخوش مدتػؼٍ 
مػجػدا  ومذخوعا ،  يا،ببأؼ س لمحػلة، الباعث الجافع، كسا يمـد أْف يكػف كاف محمياميسا الجيػف 

مغ قبل و ىػ أ ،ىػ السقابل الحؼ يبتغي الحرػؿ عميو مغ وراء التدامو ،وسبب التداـ السحاؿ عميو
  السجيغ األصمي قرج التبخع.

 األىمية:: 1
، حػالة  شخاؼأ  صحت  ،عاقمضغ بالغضغ-جسيعا  – اكانػ  ففإ السحضل والسحاؿ لو والسحاؿ عميو،الحقِّ

 كسا يمي: ،ففي السدألة تفرضل ،غضخ ذلظأو أحجىع، و بعزيع كميع أكانػا إْف ما أ ،الحػالة ونفحت
 ىمية السحضل:أأ: 
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عج  مغ تإليو،  بالشدبةوالحػالة  ،بػجو عاـ ىمية التعاقجأ ىي  ،في السحضلتػافخىا ىمية الػاجب األ
 ،سسضدالرغضخ غضخ الالسحضل مصمقا  مغ  ة الجيغحا ال ترح حػالل ،الترخفات الجائخة بضغ الشفع والزخر

نفحت الػلي  ف اجازىاإف ،مسضدا  السحضل صغضخا  كاف  متىػلي المػقػفة عمى اجازة وتكػف حػالة الجيغ 
 .شمةايي بف ال  إو 

أ، سبجذاتيا مغ حضث الالسحضل التي يخزع ليا حكاـ و إلى األلالسحاؿ يخزع  السحال لو: ميةىب: أ
الرغضخ السحضل اجازة ولي تكػف ل ،السحضلأكثخ مبلءة مالية مغ كػف السحاؿ عميو عبلوة عمى وجػب 

  .(1)كانت االجازة والحػالة باشمتضغفإْف لع يكغ ذلظ كحلظ،  ،ةيحالسسضد صح
 

 أىمية السحال عميو: ج: 
لمعبلقة التي تقـػ بضشو وبضغ السجيغ  تبعا   ،و تبخعا  أمعاوضة  ،أما أىمية السحاؿ عميو فيي أىمية االلتداـ

فبل يجػز  ا ،محز ا  ضخر زارة مغ الترخفات الالجيغ قبػؿ السحاؿ عميو حػالة و  ،االصمي )السحضل(
 ،عميو اـ مأذونا   ـ محجػرا  أـ غضخ مسضد أ القاصخ مسضدا  كاف أسػاء  ،وليوإف أذف بيا و  ،لمقاصخ قبػليا

  .(2)ذا قبميا كاف قبػلو باشبل  إو 
 :الجيػن التي ترح بيا الحػالة )السحل(: 2

في قاعجة الإذ  ؛عياف السعضشةباألالجيغ ال ترح حػالة و  ،ترح حػالة الجيغ الرحيح الثابت في الحمة
جد، أ  (،غضخ معمػـ السقجار)إال الجيغ السجيػؿ  ،كل ديغ ترح بو الكفالة ترح بو الحػالة ف  ىحا الر 
  .(3)واف صحت بو الكفالة ،ترح بو فاف الحػالة ال

–الحػالة  ترح   ،كجيغ القخض والثسغ واالجخة ،صالةأوكسا ترح الحػالة بالجيػف الثابتة في الحمة 
 إحالة و السحاؿ عميوأيجػز لمكفضل ما داـ  ،و الحػالةأبالجيػف الثابتة في الحمة بصخيق الكفالة -يزاأ

ذا كانت إ ،متػلي الػقف تجاهحالة دائغ السدتحق في الػقف باستحقاقو إوترح  ،الجائغ عمى غضخهحق 
الستػلي ى عم ديشا   ضخرالػقف تغمة  ف  أل ،الحػالةعمى الستػلي  وافقو  ،ة الػقف متحرمة في يجهغم  

                                                           
: )قبػؿ االب او الػصي الحػالة عمى 345وىػ السعشى الحؼ رسختو السادة ) ((1 ( مجني عخاقي، بشريا عمى أف 

الغضخ جائد إف كاف ؼيو خضخ لمرغضخ بأف يكػف السحاؿ عميو امؤل مغ السحضل وغضخ جائد اف كاف مقاربا او مداويا 
 في اليدار(.

 ( مغ مجمة األحكاـ العجلية.684السادة ) ((2
( مجني عخاقي بقػليا: )كل ديغ ترح بو الكفالة ترح بو الحػالة بذخط اف يكػف 343وىحا ما تقزي بو السادة ) ((3

 معمػما (.
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ما قبل أ ،عصاؤىا ليع في السيعاد الستفق عميوعميو إ ووجب  ه،متى وصمت الى يج ،لمسدتحقضغ
  .(1)فبل ترح الحػالة بيا ،تحرضميا

 
 ثانيًا: شخوط حػالة الجيغ:

 السذخع استغشى لػو ، (2)لمسحاؿ لو وإال فيي وكالة ا  شبأنو يذتخط لرحة الحػالة أف يكػف السحضل مجي
بأنيا نقل  ،لحػالةاف يألنو يدتفاد مغ تعخ لع يكغ ذلظ محل نقج ؼيو؛  حا الشز،ى عغ إيخادالعخاقي 

فإذا لع يكغ مجيشا لو فيي  ،(3)لسحاؿ لوى ذمة الإ (،مجيشا  )برفتو الجيغ والسصالبة مغ ذمة السحضل 
 تػكضل بالؿبس.

 
 انعقاد الحػالة:: 1
أو باتفاؽ بضغ السحاؿ لو والسحاؿ عميو دوف  ،السحضل والسحاؿ عميوحػالة الجيغ إما باتفاؽ بضغ تشعقج  

 عمى التفرضل اآلتي: ،تجخل مغ السحضل

  انعقاد الحػالة باتفاق بضغ السحضل والسحال عميو: :أ
وبضغ شخز آخخ يحل محمو في  ،تتع الحػالة عادة في صػرة اتفاؽ بضغ السحضل )السجيغ األصمي(

ف تغضضخ السجيغ أل ؛تجخل الجائغدوف ال يسكغ ترػر تساـ الحػالة أو نفاذىا  في ىحه الحالة،و  ،الجيغ
ؾيسة االلتداـ تتػقف عمى ال سيسا وأف   ،اعتبار في االلتداـمحل شخرية السجيغ كػف  ،أمخ خصضخ

 تجخل الجائغ في الحػالة عمى أؼ حاؿ. ما يقتزي ،وحخصو عمى الػفاء بسا عميو ،مؤلتو
بل حتى ؼيسا بضغ فحدب، في حق الجائغ  ال ،أثخ الحػالة قج يكػف بقرج تختضب ،غواشتخاط تجخل الجائ

حتى  ،كأف لع يكغ ج  وع ،يا بصل االتفاؽا بذا لع يقخ فإ ،السحضل )السجيغ األصمي( والسحاؿ عميو ،شخفضيا
لع تشفح في  ،ذا لع يقخىاإف ،قخار الجائغ لمحػالة بقرج نفاذىا في حقو فقطإوقج يذتخط  ،ؼيسا بضغ شخؼيو

 إفْ  ،قخار الجائغإوفي الحالة االولى تكػف الحػالة مػقػفة عمى  ،بضغ الستعاقجيغ ةنافح ائيابقمع  ،حقو
ال تشتج أثارىا في حق الجائغ اال  يالكش ،وفي الحالة الثانية تقػـ الحػالة ،بصمت إال  و  ،ىا نفحتاقخ  

قج  ،)السحضل والسحاؿ عميو( نية الستعاقجيغ ف  أافتخض ف ،وؿاأل وقج اتبع السذخع العخاقي الحل   ،بإقخارىا

                                                           
 ( مجني عخاقي.344السادة ) ((1
 عخاقي.، وىػ نز مأخػذ عغ الفقو اإلسبلمي. ( مجني342السادة ) ((2
 ( مجني عخاقي.339/0السادة )( (3
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فحػالة الجيغ باتفاؽ السحضل ، (1)لى عجـ تختضب أؼ اثخ عمى الحػالة اذا لع يقخىا الجائغإانرخفت 
لع يقخىا  فْ إو  ،ىا الجائغ نفحتقخ  أ فْ إ ة،د السػقػفػ العقمغ  ،في القانػف العخاقي -إذف-والسحاؿ عميو 

 .(2)ثخ حتى بضغ الستعاقجيغذات أ غضخوكانت  ،بصمت
 
 :الجيغ قخار )قبػل( الجائغ حػالةإ

كسا  ،ليذ لئلقخار الرخيح شكل خاصو  ،ضسشا  أو  ةحاصخ الجيغ، إقخار الجائغ حػالة يكػف ف يسكغ أ
في الجاللة عمى  يكػف قاشعا   ،غ الجائغععسل يرجر  كلِّ  تسث ل فيييسكغ أْف االقخار الزسشي أف  

و أ ،بالحػالة ودوف تحفع بعج عمس ا ،و جدءكبل  أالجائغ الجيغ السحاؿ عميو  اءفيستامثل  اإلقخار،معشى 
 لمػفاء.  جبل  أو لو مشحو أمصالبتو السحاؿ عميو بالجيغ مثل 

 االقخار:فيو رجر الحي يػقت ال -
ذا قاـ السحاؿ عميو إف ،ف يعمغ بياأولػ قبل  ،ف يرجر االقخار في أؼ وقت بعج انعقاد الحػالةأ رح  ي 

ف يرجر االقخار أوجب  ،لقبػؿ الحػالة معقػال   جبل  أوعضغ لو  ،لى الجائغإعبلف الحػالة إالسحضل ب أو
ةخبلؿ  لمحػالة ويتختب عمى  سكػت الجائغ رفزا   ج  ع اإلقخار،ف يرجر أذا انقزى دوف إف ،جلاأل مج 

 . (3)الحػالةمغ وقت صجوره بل مغ وقت انعقاد  االقخار اثخه ال
 رفس الجائغ لمحػالة: -

 ج ترفس الحػالة ع إفف ،شوع ا  رغسججيج عمى قبػؿ مجيغ  بخيج فبل ،يخفس الحػالة فْ ألمجائغ يحق 
في السجني  ،ثخ حتى ؼيسا بضغ السحضل والسحاؿ عميوأبصمت ولع يكغ ليا بسعشى  ،لع تكغ ياالحػالة كأن

                                                           
: )342تشز السادة ) ((1 : الحػالة التي تست بضغ السحضل والسحاؿ عميو تشعقج مػقػفة عمى 0( مجني عخاقي عمى اف 

وإذا قاـ السحضل او السحاؿ عميو بإببلغ الحػالة لمسحاؿ لو وحجد لو اجبل معقػال لقبػؿ الحػالة ثع  -2السحاؿ لو 
 لو رفزا لمحػالة(.انقزى اآلجل دوف اف يرجر القبػؿ اعتبخ سكػت السحاؿ 

أما القانػف السرخؼ فقج اختار الحل الثاني فقج افتخض اف السحاؿ عميو الفقو اإلسبلمي،  مقتبذ مغ( وىػ حكع (2
قج قبل االلتداـ بقزاء الجيغ عمى السجيغ االصمي برخؼ الشطخ عمى اقخار الجائغ الحػالة او عجـ قخارىا فإقخار 

( مرخؼ عمى انو ماداـ الجائغ لع يحجد مػقفو مغ 307/0حقو وليحا نرت السادة )الجائغ ؼيو شخط لشفاذ الحػالة في 
الحػالة اقخارا او رفزا كاف السحاؿ عميو ممدما قبل السجيغ االصمي بالػفاء لمجائغ في الػقت السشاسب ما لع يػجج 

ر الحػالة ضل السحاؿ عميو اتفاؽ يقزي بغضخ ذلظ ويدخؼ ىحا الحكع ولػ رفس الجائغ الحػالة فمػ رفس الجائغ اقخا
مختبصا بعقج الحػالة في عبلقتو مع السجيغ أؼ ممدما بالػفاء لمجائغ اذا شمب السجيغ اليو  -شبقا لمقانػف السرخؼ  –

 ذلظ فاذا ىػ تخمف عغ الػفاء كاف مدؤوال امامو بالتعػيس لتخمفو عغ الػفاء بالتدامو العقجؼ.
 العخاقي.( مغ القانػف السجني 342/2السادة ) ((3
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رغع رفس ، لمقانػف السرخؼ  في ،قائسة بضغ السحضل والسحاؿ عميو ، في حضغ أنيا تبقىالقانػف العخاقي
 كاف مدؤوال   واال   ،جلبالػفاء لمجائغ عشج حمػؿ األ ة السحضلصالبعميو حق م سحاؿلميكػف و ، الجائغ ليا

 لى اقخاره ليا.إذا رفس الجائغ الحػالة لع يكغ لو اف يعػد إو ىحا، الخبلؿ بالتدامو العقجؼ عغ ا
  انعقاد الحػالة باتفاق الجائغ والسحال عميو: ب:

وىشا يذتخؾ السجيغ في ، (1)تساميا باتفاؽ بضغ الجائغ والسحاؿ عميو ،الصخيقة الثانية النعقاد الحػالة
في ىحا السقخرة  ةلقاعجف  األتو؛ مػافق تشفح في مػاجيتو بجوف و  ،فتشعقج الحػالة بجوف مػافقتو ،العقج

تحسل الجيغ عغ السجيغ -يزا  أ-ؼيجػز لو ، (2)جشبي بالجيغ دوف رضاء السجيغألوفاء از اجػ الرجد 
مغ صػرتي  ىحه الرػرةبسػجب جيغ في الحػالة سف عجـ اشتخاؾ الأعمى  ،لى رضائوإدوف حاجة 
 ال  إرجػع السحاؿ عميو عمى السجيغ االصمي بسا يػؼيو لمجائغ عجـ ثبػت   فيثخه أيطيخ  ،حػالة الجيغ

لع يتبع ىحه القاعجة العخاقي ولكغ القانػف السجني  ،متبخعا   ج  نو يعأل ؛السجيغ االصمي لمحػالةإقخار عج ب
(، استثشاء  قزاء ديغ الغضخعغ ) عشج الحجيثورد حضغ أ ،كسمياي بل  يعجأدخل عمضيا تبل  ،عمى اشبلقيا

متى استذف  القاضي  ،نو لع يكغ عشجه نية التبخعأو أ ،مرمحة لمجافع مغ دفع الجيغ يتسثل في وجػد
 .(3)التعاقج مغ ضخوؼذلظ 

 متىف لع يقخ الحػالة أو  ،صميع عمى السجيغ األػ خجلا (،239لسادة )لشز ا لمسحاؿ عميو استشادا  ويجػز 
 و ثبت انو لع يكغ يشػؼ التبخع عشج وفائو الجيغ.أ ،مجافع مرمحة في الػفاءلكاف 

 
 

                                                           
 ( مغ القانػف السجني العخاقي.340السادة ) ((1
 ( مغ القانػف السجني العخاقي.375/2السادة ) ((2
( مغ القانػف السجني العخاقي، عمى أنو: )اذا قزى احج ديغ غضخه ببل امخه سقط الجيغ عغ 239سادة )تشز ال ((3

السجيغ سػاء قبل او لع يقبل ويعتبخه الجافع متبخعا  ال رجػع لو عمى السجيغ بذيء مسا دفعو ببل امخه اال اذا تبضغ مغ 
 نية التبخع(.  الطخوؼ اف لمجافع مرمحة في دفع الجيغ او انو لع يكغ عشجه

 


