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:مقدمـةال  

هو واجبات منها مايطالب الشخص بالقيام بعديد ال  

ديني    

 و اخالقي 

 اجتماعي

 وسياسي

 وه.فما  قانونية التزاماتت ال تعد لكن هذه الواجبا

االلتزام مفهوم  

اما هي تقسيماته و هعناصر ماهيو القانوني   

 

 

االلتزام القانوني فهوم مالفقرة االولى   

معاني االلتزام القانوني أ  

له اكثر من معنى االلتزام القانوني  

ي نص فهو الواجب الوارد  معنى عام  أ

م ثل واجب احترام قانوني او الئحي 

و واجب الدفاع عن   االشارات الضوئية

و عدم استخدام الجوال واجب  والوطن 

و واجب التسجيل المحمول   السياقةوقت 

بالتسجيل في  بالجامعة  على كل طالب

  .كل سنة او كل فصل دراسيبداية 
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  ب معنى فني

هو رابطة بين شخصين دائن ومدين تخول  االلتزام

الدائن بمقتضاها مطالبة المدين إما بنقل حق عيني 

 أو بالقيام بعمل أو باالمتناع عن عمل.

بنقل حق عيني: مثل  هو االلتزام االلتزام بإعطاء  

.أما التزام بتسليم التزام البائع بنقل ملكية الشيء المبيع

هو التزام بالقيام بعمل. بلفهو ليس التزاما بإعطاء المبيع   

االلتزام بالقيام بعمل: مثل التزام المقاول بإقامة 

 المبنى  أو التزام البائع بتسليم المبيع.

 البائع االلتزام باالمتناع عن عمل: مثل التزام 

امتناع العامل  .و شاغبة المشتريباالمتناع عن م

 ن مثاالن علىوهذا –العمل صاحب عن منافسة 

السلبي.االلتزام   

يراجع  ) بالحق الشخصيويعرف االلتزام أيضاً 

و هو االلتزامات او  من ق م م  عنوان الكتاب االول

.والواقع أن االلتزام  و ما يليها ( 66, م الحقوق الشخصية

وهو و جانب  ايجابي له جانبان جانب سلبي     وهو الدين 

 الحق

ومن المعلوم أن الحق الشخصي يختلف عن الحق 

العيني هذا األخير هو سلطة يعطيها القانون 

لشخص معين على شيء معين .وكلمة عيني 

مشتقة من كلمة العين وهذه األخيرة هي الشيء، 

فالملكية هي حق عيني تمكن صاحبها من استعمال 

الشيء أو استغالله أوالتصرف فيه )بيع أو هبة أو 

والرهن أيضا هو حق عيني يرد على  (غيرهما

 المنقوالت والعقارات

القانوني االلتزام ب عناصر  

األصل أن يتضمن االلتزام عنصرين هامين هما 

 المديونية والمسؤولية
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يتحمل المدين واجباً قانونياً  المديونيةفبمقتضى  

ويعرف المدين أيضاً باسم المديون. .بالوفاء بااللتزام  

فإنها تتحرك في صورة عدم قيام المسؤولية  أما 

المدين بالوفاء اختياراً أي طوعاً وتمكن الدائن من إلزام 

 المدين على ذلك. 

لكن يوجد أحياناً التزام يتخلف فيه عنصر 

 بااللتزام الطبيعيالمسؤولية .في هذه الحالة يعرف 

.ويقصد بااللتزام الطبيعي أنه إذا كان المدين بهذا االلتزام 

لوفاء به مثل االلتزام الذي سقط بمرور الزمن مطالباً با

فهو ال يقبل التنفيذ الجبري .فانه ال يمكن إجباره عليه 

لغياب عنصر المسؤولية. بعبارة أخرى يقبل االلتزام 

الطبيعي التنفيذ االختياري نظراً لوجود واجب الوفاء 

نتيجة توفر عنصر المديونية, لكن ال يقبل التنفيذ الجبري 

صر المسؤولية .لتخلف عن  

يوجد عنصر  إلى جانب المديونية و المسؤولية

يشترط في االلتزام أن يكون ممكنا.فال التزام ف  االمكان

بمستحيل .فاالستحالة تقصي االلتزام فهي تمنع نشأته أو 

 تؤدي إلى انقضائه

تمنع نشأة االلتزام مثاله أن يكون محل االلتزام 

ن تبين انه تلف ء معياالتفاق على بيع شيمثاله مستحيال.

 او هلك ) سرق مثال (

وتؤدي إلى انقضاء االلتزام كما لو هلكت الوديعة 

بفعل صاعقة أو زلزال فيعفى المودع لديه من إرجاع 

بحفظ الوديعة  هالوديعة أو من التعويض النقضاء التزام

 والتزامه بردها إلى المودع

. 

تقسيمات االلتزامات /الفقرة الثانية   

عديد التقسيمات لاللتزامات القانونيةتوجد    
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و نجد نوعين ,حسب المحل التقسيم         أ  

          النوع االول

االلتزام بإعطاء و االلتزام بالقيام بعمل و االلتزام 

  باالمتناع عن عمل.

و يذهب البعض إلى تقسيم ثنائي وهما االلتزام 

االيجابي و االلتزام السلبي.فااللتزام  بإعطاء و االلتزام 

بالقيام بعمل هما من نوع االلتزام االيجابي و االلتزام 

 باالمتناع عن عمل هو التزام سلبي 

 

لنوع الثانيا    

االلتزام النقدي المتمثل في دفع مبلغ من النقود مثل         

التزام المشتري بدفع الثمن و التزام المؤمن له بدفع قسط 

 التأمين.

و االلتزام  غير النقدي مثل التزام المودع لديه برد        

الوديعة و التزام المستأجر بإرجاع السيارة المؤجرة أو 

ذلك.مفاتيح الشقة المؤجرة و غير  

التقسيم الثاني حسب قوة االلتزام  ب  

 ونجد نوعين

االلتزام المدني وااللتزام الطبيعي    

ومن أمثلة االلتزام المدني االلتزام باإلنفاق على 

و على االبناء الزوجة  

التزام انقضى بمرور الزمن ك االلتزام الطبيعي:

دين بعد مرور مدة زمنية معينة. بتسديد مثل الطلب 

 دين إلى آخر و من دولة إلى أخرى  المدة منوتختلف 

االلتزام باإلنفاق على األخت فهي ال يمكن لها أن مثال ثان 

 تلزم أخاها باألنفاق عليها ولو كان مليئاً 
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 االلتزام ببذل عناية و االلتزام بتحقيق نتيجة

االلتزام ببذل عناية مثل التزام الطبيب في /       

والعناية الطبية. تشخيص المرض ووصف الدواء  

/ االلتزام بتحقيق نتيجة مثل التزام الناقل بإيصال          

وجهته المقصودة  المسافر سالما إلى   

 

 

 الموصوف ثالث االتزام البسيط و االلتزامالتقسيم ال ت   

( المركب)  

االلتزام البسيط ويقال له المجرد هو ذلك الذي  /1

تي تترتب لم يتصل به وصف يعدل من اآلثار ال

عليه مثال: التزام المشتري بدفع الثمن في البيع 

هذا االداء متزامن مع تسلسم المبيعنقداً.  

االلتزام الموصوف: عكس األول هو ذلك الذي  /2

اتصل به وصف يعدل من آثاره مثال: التزام 

 ( المشتري في البيع نسيئة )ثمن مؤجل عكس نقداً 

و التزام شخص بشراء شيء معين إن حصل على 

فهذا قرض.  

تزام بالشراء معلق على شرط واقف و هو االل

 الحصول على القرض

توجد أوصاف تتصل بااللتزام إلى جانب الشرط  و

.و غيرهما وتعدل من آثاره مثل األجل والشرط  

و  التضامن في حالة تعدد أطراف االلتزام و  

  غيرها.
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. 

قانون مصادر االلتزام الفقرة الثالثة   

 النَّظرية العامة لإللتزامات هو جزء من  1

 على جزئين ةنظريتحتوي هذه ال

 يهتم بمصادر اإللتزامات  و يقصد بالمصدر : الجزء األول -أ

 الذي انشا االلتزامالسبب القانوني  

ار العقد و نجد   ( إلخ ..نو القانو و  الفعل الضَّ

ضمانات تنفيذ االلتزام، ) يهتم بأحكام اإللتزامات : الثَّانيالجزء  -ب 

 (إلخ ..إنتقال اإللتزام، إنقضاء اإللتزام

 

مصادر االتزامات و يتعين  حول   و سيقع االقتصار على الجزء االول

 تقسيم المصادر. مصدر هذا الفرع من القانون قبل دراسةالنظر في 

 

 

 مصدر قانون مصادر االلتزام  2 

 

 او المادي المصدر التاريخي

في  لاللتزاماتتتشابه النَّظرية العامة  يوجد  هو القانون الروماني

ل هذه  مختلف قوانين العالم و يرجع السبب الى ان المصدر المادي لجُّ

وماني ، والذي إمتد إشعاعه لمختلف دول العالم  القوانين هو القانون الرُّ

 (سونية االنكلو سك او)باستثناءالدول االنكلو امربكية 

 

 المصدر الشكلي
 النظام االساسي للدولة من   نجد م     

 

و هي  من قانون المعامالت المدنية 173 الى 66و نجد المواد من 

 المصدر الرئيسي لقانون مصادر االلتزام 

 

 

 االلتزام مصادرتقسيم   3
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نحة  وشبه العقد، والعقد،" : التقليدي"التَّقسيم الروماني  -أ الفعل الضار  –)الجُّ

نحة  ( والعمد   الفعل  )–شبه الجُّ

  . لقانونو ا)الضار بال عمد 

يم خماسي قانون المعامالت المدنية و هو تقس الذي تبناه التشريعي  التقسيمب 

 لمصادر االلتزام

 

العمل  )التَّصرف القانوني  يفرق بين  و هو و هو تقسيم  التَّقسيم الحديث  -ج

  القانون والواقعة القانونية  و  -(القانوني 

 هذا التقسيم بصورة غير مباشرة و قد تبنى المشرع العماني
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 التصرف القانونيالجزء االول  

مصدر إرادي، ينشأ إما عن طريق إرادة   :يعرف التَّصرف القانوني على أنه 

 .(متعاقدين )شخصين  ي منفردة، أو إراد

 .نتائج تُبنى على اإلرادة المحضة يترتب على التَّصرف القانوني*

سمى التصرف الصادر عن شخص واحد بـالتَّصرف اإلنفرادي أو التصرف يو*

 الصادر عن إرادة منفردة، 

، فإنه يقع  -طرفين متعاقدين  معا عندما نتحدث عن إرادة شخصين انه  في حين

 .الحديث على العقد أو اإلتفاق 

 بجائزةالوعد : ومن األمثلة على اإلرادة المحضة المنفردة 

إرادة المؤجر والمستأجر، البائع والمشتري، : ومن األمثلة على إرادة الطَّرفين [

 ] الشًّركاء 

  

 هي التَّصرفات القانونية التي تعد مصدًرا لإللتزام و 

 د والعق أوال 

  االنفرادية اترفصالت ثانيا
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  األول العقدالباب  

 66 م

إنشاء حق، أو  تصرف قانوني، يتم بإرادتين، ويترتب عليه هو العقد 

 .نقله، أو إنقضاؤهو تعديلّه، أ

ويعد لفظ العقد محل نظَّر لدى بعض الشُّراح الَّذين يعتبرون لفظ اإلتفاق أشمل  *

 من 

 لفظ العقد، فهم يرون أن لفظ العقد يقتصر أثره على إنشاء الحق، في حين أن باقي 

 . التَّصرفات عبارة عن إتفاقات 

أن كلمتي العقد واإلتفاق مترادفتان، ولهما نفس القوة :ولكن الرأي السائد هو 

 . اإللزامية

تعتبر التَّفرقة بين لفظَّي العقد واإلتفاق نَّظرية وغير عملية ألن العقد 

 .واإلتفاق يخضعان لنفس القواعد واألحكام 

وتخضع العقود لمبدأ ُسلطان اإلرادة، فالشَّخص حٌر في أن يتعاقد أو ال، وهو  *

 حٌر 

 .  في إختيار مع من يتعاقد، وهو حٌر في تحديد مضمون العقد 

 الشَّخُص أحيانًا على يجبرفي السَّنوات األخيرة الحد من هذا المبدأ، ف ولكن، جرى

   المسؤولية عن حوادث المرورتأمين عقد : من ذلك . إبرام بعض العقود  

  

  العقٌود –تّصنيف  – تقسيم

 كيفية ابرام العقود ب تقسيم حس 1

 العقود الرضائية و الشكلية و العينية أ   -

 ( هما االستثناءان ) و الشَّكلية و العينية  هي األصل  العقود الّرضائية  -

 في حين تزيد على ذلك  ( 69/1)م األصلية  هبتوفر أركان ألرضائييُبرم العقد  

 دنستحرير  مثال ذلك[العقود الشَّكلية بضرورة توفر األركان الشَّكليةفي 
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 وأما العقود العينية ، فإنها ال تتم ]  رسميبيع السَّفينة الذي ال يتم إال بتحرير سند 

الشيء المرهون رهنا تسلم وذلك كـ تسلم الوديعة و إال بتسلم الشيء محل العقد

 حيازيا 

 ( 83) م عقود االذعانو       المساومة عقود ب  -

بحيث هو  يكون احد طرفيه اقوى اقتصاديا من االخر عقد االذعان هو ذلك الذي

 الذي

 الطرف الضعيف و الذي يذعن لهالمناقشتها من  و ال مجال العقد يحدد شروط  

  مع البنوك او شركات التامينمثل العقود المبرمة  رر التعاقدق اذا 

 او اثره تقسيم حسب مضمون العقد  2

 (ق م م  157م :) العقود الُملزمة لجانبين، والعقود الملزمة لجانب واحد  -أ   

لجانبين دائنا ومدينا في نفس الوقت، ويمتاز هذا ليكون كل طرف في العقد الُملزم  

 النَّوع 

  يلتزم  من العقود بأثر يكمن في جواز الدفع بعدم  التنفيذ و جواز فسخ العقد متى لم

 ] اإليجار، البيع، الكفالة، العمل : من ذلك [ عليه.الطَّرف األخر بما 

 فهي تنشئ التزامات على كاهل احد الطرفين فقطوأما  ع  الُملزمة لجانب واحد ، 

محمول على إذ يوجد التزام بالرد  القرض، و إعارة االستعمال: من ذلك [. 

 .المقترض و على المستعير

    

ع -  ب   العقود ذات عوض، وعقُود التَّبرُّ

 يحصل المتعاقد على مقابل لما يعطيه (  107) م ففي عقود المعاوضة 

لمقايضة، غير النقدي في البدل عينيًا كا و أ البيع في  كالثَّمن مقابالً نقديًا :وقد يكون

 .أو خدمة

 الهبةمثاله على شيء احد الطرفين ال يحصل فأما في عقود التَّبرع  

 

ر   ج    العقود اإلحتمالية  () العقود المحددة ، وعقُود الغرَّ
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الذي يبذله كٌل من  ففي العقود المحددة، يتحدد وقت االنعقاد، مقدار األداء  

 .] عقد البيع : مثال ذلك [المتعاقدين، ويعرف ِكال الطَّرفين ما لُهما وما عليُهما 

هالة  أما عقود الغرر  او العقود  االحتمالية، فتعارض المحددة كونها قائمة على الجَّ

 .] عقد التأمين : مثال ذلك [

 

منية ا: تقسيم حسب  مدة العقد  3   لعقود الفورية و العقود الزَّ

منية،أو عقود المد  من يعدُّ عنصًرا أساسيًا من عناصرها  ةفي العقود الزَّ فإن الزَّ

 كعقد 

 .و عقد التامين اإليجار و عقد إعارة اإلستعمال

من عنصرا من عناصرها  و لو عقد البيع  مثالها في العقود الفورية، ال يُكون الزَّ

 كان 

 ط.يالتقسي

 االطرافتقسيم حسب  4

 عقد فردي و عقد جماعيأ 

ثل البيع م الفردية ن او عدة افراد بصفتهمبين فردي يبرم العقد الفردي هو الذي 

 الصادر 

 عن ورثة.

عقد العمل و مثاله   يربط جماعة من االفراد بصفتهم الجماعية العفد الجماعي

 المشترك

 

 يعتد فيها بهذا االعتبارتبار الشخصي و تلك التي ال عاالعقود ب  

د ما يعتد فيه  بشخصية احمن حيث اطرافها لوجدنا ان منها اذا نظرنا الى العقود

 المتعاقدين

جوهريا في بحيث تعد هذه الشخصية او هذه الصفة عنصرا  الصفات او بصفة من

 التعاقد

 جارمثاله عقد االي 
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 المنطبقة النصوص القانونية تقسيم حسب  5

 ( 1/  68)م  عقد مسمى و عقد غير مسمى   أ

سم قواعده الخاصة التي ينظمه تحت ا تنقسم العقود الى عقود مسماة لكل منها  

 معين  

ال تنظمها قواعد خاصة و ال تحمل و عقود غير مسماة  ) بيع او هبة او ايجار (

 اسما 

عقد مثل التعهد باالنفاق او  و ان كان قد يطلق عليها في العمل اسم معين معينا

 االعالة

و لم يصبح مسمى اال خالل  كان عقدا غير مسمى  و يالحظ ان عقد التامين 

 النصف 

 .نالقرن العشرياالول من 

 

 ( 68/2العقود االدارية   و و العقود التجارية العقود المدنية ) م  ب   

  مثاله عقد السمسرة تلك التي تبرم بين تاجرينخاصة العقود التجارية هي 

 يكان يشتر .هي تلك التي تبرم بين شخصين غير تاجرينو العقود المدنية 

 عقد  فهذا هو المعيلر الرئيسي لوص طالب او موظف سيارة من عند زميله 

 بانه مدني ام تجاري

 فلو.جرا و االخر غير تاجرطرفيه تاصف العقد بانه مختلط اذا كان احد و يو 

  العقد مختلط امحترف فهذاشترى محام او موظف جهازا من عند تاجر 

 

 

 الُمركبة:العقود البسيطة، والعقود  -اخر تقسيم  6

وابط القانونية هو  العقد البّسيط  و  البيع والهبة : كـ[الذي يتناول نوًعا واحدًا من الرَّ

 المقاولة

عقد : مثال ذلك [.الذي يتناول نوعين فأكثر من الروابط القانونية: والعقد الُمركب

 –اإليجار المنتهي بالتَّمليك، وعقد اإليجار التمويلي والعقد الذي بين الفُندق والنَّزيل 
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الحجز في  )فهو يشمل عقد إيجار الغُرفة، وعقد بيع الّطعام، وعقد الخدمات 

 و عقد  رة او في الفندق (الطائ

 .  لألمتعةإيداع بالنسبة  

 

 

  إبرام العقد االول الباب

  ( 69/1م )  (األصلية)يُبرم العقد عادةً بتوفر أركانه الموضوعية 

 :لكن قد تظهر الحاجة أحيانًا إلى وجود ُركٌن أخر وهذا الركن إما يكون 

 السفينة لبيع  رسميحرير سند كتاحترام شكلية معينة  

 تسلم الوديعة، وتسلم الشيء المرهون: من ذلك[تسلم الشيء محل العقد ان يكون  أو

 .في الرهن الحيازي

 

  أركان العقد الموضوعيةالفصل األول 

الى جانب  األهلية نجد  الرضا و المحل 

 و السبب (

 

 و ما بعدها 91م  ( معلومة بالضرورةالنها  تذكير فقط:) األهلية

الطبيعية، و من مقومات الشَّخصية تُعتبر  من خصائص الشَّخصية 

 االعتبارية

صالحية الشَّخص، الكتساب الحقوق، وتحُمل  من جهة  هياالهلية 

 من جهةو.االلتزامات

بعبارة اخرى فان .صالحيته لمباشرة التصرفات القانونية بنفسه ثانية 

 االهلية نوعان

 اهلية وجوب و اهلية اداء

 

قُدرة الشَّخص، على إكتساب الحقوق، وتحُمل  : وجوبالأهلية  -أ

 .اإللتزامات
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يقع  –الزمة للشخصية القانونية منذ الوالدة، وأحيانًا قبلها  الوجوب  اهليةتعتبر *

 الحديث عن 

 .أهلية الوجوب النَّاقصة

 .ال تتأثر أهلية الوجوب بالّسن أو القدرة على التَّمييز *

انه ال يحق للمحامي ان يشتري مثال ذلك [ قد تُقيد أحيانًا على سبيل االستثناء *

 المتنازع عليها األشياء

 المادة السَّادسة من نظام مجلس الوزراءما ورد في و مثاله في القانون السعودي  

أيا من  الَّتي تقضي بانه ال يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء تولية العضوية بيع

  ه.أو إستئجار اؤهأو شر ه إيجار ها و كذلك بواسطة أو بدون امالك الدولة 

 

 : أهلية األداء -ب

فالشخص .قُدرة الشَّخص على مباشرة التَّصرفات القانونية بنفسه هي 

برام التصرفات القانونية ادر في االصل على اقي بلغ سن الرشد الذ

 .عنهبنفسه دون نائب 

لذلك تختلف هذه األهلية بين .  يشترط في هذه األهلية صدُّورها من إرادة واعية *

 (ق م م   43و م  42م  ) اختالف درجة الوعي واإلدراك  األشخاص بحسب

ال يكون أهال لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في   1 /42م )

من اجل هو فاقد التمييز أو  كاملةسن التمييز و هو سبع سنوات  اذ لم يبلغ  السن

  41/1)م  عته أو جنون

و كان سفيها  الرشد و كل من بلغ سن الرشد يبلغ سنكل من بلغ سن التمييز و لم 

 أو ذا غفلة

 (. 43) م  يكون ناقص االهلية وفقا لما يقرره القانون

 

اضي  (  الّرضا)  المبحث االول   الترَّ

 .رضائيًا، أو شكليًا، أو عينيًاهذا االخير يعتبر ركنٌا في كل عقد، سواًء كان *

ال يكفي وجود التّراضي لصحة العقد، بل يلزم أن يكون هذا التّراضي صحيًحا و

 أي 
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 .غير معيب

 وُجود الّرضاالمطلب األول 

 ضرورة التراضيالفقرة األولى 

 ضَّرورة التَّراضي إلبرام العقد  اوال

 

فال يُمكن أن  –ُسلطان اإلرادة مبدا  اشتراط  التَّراضي مظهًرا من مظاهر يعد*

النسان ان  فال يمكن.يتواجد طرف في عالقة تعاقدية دون رضاه حتى الهبة 

 يفرض على غيره فبول هبة

من ذلك إلزام صاحب كل [األصل أن العقود اختيارية، ولكن قد يُكون العقد إلزاميًا 

 مركبة بابرام  عقد التأمين تجاه الغير أوما يُسمى بتأمين المسؤولية 

مقابل خالل اجل معين  و في حال الوعد بالتَّعاقُد فمن وعد غيره ببيع شيء معين

قبل الموعود له الّشراء  ا ، فإنه يكون ملزًما بإبرام عقد البيع، وذلك إذمحددثمن 

 .خالل األجل المحدد 

 

رة التَّراضي لتحديد روض ثانيا

 مضمون العقد 

التَّراضي ضروري إلبرام العقد، ولكنه ليس ضروريًا دائًما لتحديد مضمون *

عقد : مثال ذلك[ ف واإلنصاف،وذلك عند غياب اإلرادة عرالعقد، فقد يتحدد بال

يتميز بوجود طَّرف قوي يحدد مضمونه، مما يدفع الذي  -اإلنضمام أو اإلذعان 

والتأمين  المشرع للتدخل ألجل حماية الطَّرف الضعيف وذلك كما في عقد العمل

ياحية  و غيرها كثير  والمشاركة   .بالوقت في الوحدات العقارية الّسِ

 حليل التَّراضيت الفقرة الثانية 

 

 التراضي يعني ارتباط االيجاب و القبول

ابرام عقد من هو تعبير عن ارادة من يعتزم االيجاب 
 و يعرف هذا الشخص باسم الموجب  العقود
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مع بيان  عرض البضائع او الخدمات ايجاباو يعتبر
  1 73)م ةمقابلها سواء كان الثمن او االجر

انما دعوة الى التعاقد النشر و االعالن  و ال يعتبر ايجابا
الجاري التعامل بها و الطلبات الموجهة  و بيان االسعار

 اال اذا ثبت ان المراد هو االيجاب للجمهور

 الذي يصدر ثانياو القيول هو التعبير 

 التَّعبير عن اإلرادة : كيفية  أوال 

 التَّعبير الصَّريح  -أ

 .التَّصريح بالّرضا، إما بالقول، وإما بالكتابة وهو األفضل  

تحريك الرأس في بيع المزاد، والصعود لوسيلة : ويعد بمثابة التَّعبير الّصريح [

 .] النَّقل، وأخد المنتج من المتجر  

 :التَّعبير الّضمني  -ب

تنفيذ الوكيل ما أوكل به، دون رده : مثال ذلك .ويتمثل في تنفيذ الشيء الُمكلف به  

 بالقبول 

فض عند التَّكليف بالوكالة    .] أو الرَّ

 

وهذا مظهر من مظاهر  –عادةً، يُكتفى بالتَّعبير الّضمني للداللة على إبرام العقد  *

 ،  قاعدة الّرضائية 

مثال [. ولكن، يحدث أن تشترط بعض النُّظم أن يكون التَّعبير عن الّرضا صريًحا

 : ذلك 

ّرضا الكفيل و رضاء المدين المتضامن فالتعبير الضمني ال يكون صحيًحا في 

 االتفاق على التضامن بين المدينينأي  الكفالة و في التضامن السلبي االتفاقي

 

 صيغة التعبير عن االرادة

 .يكون االيجاب و القبول بصيغة الماضي

 يصيغة المضارع او االمر اذا اريد بهما الحالكما يكونان 
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ينعقد بها العقد وعدا ملزما اذا  ا لوعد المجرد توجد صيغة االستقبال و هي تعني

 اتجهت 

 المتعاقدينلى ذلك ارادةا

 

 –أن اإليجاب تصرٌف قانوني إنفرادي، بال قوة ُملزمة : والرأي السائد هو *

انقضاء  إلى كما تؤدي الوفاة .  القبُول فيُجوز للموجب أن يتراجع ما لم يقع

 .  -اإليجاب 

د الموجه للموجب : القبول  -أ  .الرَّ

 .ال يكون إال فرديًا  *

 . ]الشًّروع في التَّنفيذ : كـ[يمكن أن يكون صريًحا أو ضمنيًا  *

إذا   .ويجب أن يكون القبُول مطابقًا لإليجاب كي يتم تحقيق توافق اإلرادتين *

 اقترن القبول 

 (ق م م  78م .)يتضمن إيجابا جديدا بما يعدل في االيجاب أو يقيده اعتبر رفضا 

ام العقد إذا أبدى الّشخص الموجه إليه اإليجاب تحفًظا ف  ال يتم إبرَّ

إيجاب الرجل : من ذلك[. ألن العقد يصبح بذلك غير مطابق لإليجاب

بقوله من يشتري بيتي بثمن معجل الدفع قدره كذا فأجابه شخص أنه 

ويصبح ,وهذا هو التحفظ المخالف لإليجاب  –سيشتريه أقساًطا إن إراد 

 أي صدر منه إيجاب جديد  –الشخص المتحفظ هنا موجبًا 

 

 حماية التّراضيالمطلب الثاني 

ادر عن إرادة  :الّرضا المعيب هو  اإلكراه واالستغالل )غير ُحرة الصَّ

 .أ( الغلط والتَّدليس )غير واعية او (. 

ال يكونُّ الّرضا صحيًحا ، إال إذا كان صادًرا عن إرادة ُحرة واعية، فمتى مالم  *

 يكن كذلك،

 .الحديُث على تعيُّب الّرضايقع فإنع  

 ( و التغرير أو التًّدليس   و الغلط،  اإلكراه )  وتوجد عيوب تقليدية للرضا  *
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 عليها بعض التَّشريعات تنص كما يوجد بعض العيوب األخرى الحديثة نسبيًا، والتي 

 (.اإلستغالل  في القانون المدنّي األلماني

 .تنُّص النُّظم على وسائل للوقاية من تعيُّب الّرضا *

 

 عيُوب الّرضا    الفقرة االولى

 من ق م م ما بعدهاو  98م 

 التغرير الغلط و االكراه و  العيوب التقليدية الثالثة

 

  اإلكراه   -اوال

 ( 98م)التعريف التشريعي 

فيبرم  –. التَّهديد بخطٍر جسيم، وذلك لحمل الشَّخص على التَّعاقد : وهو 

 . -الُمهدَّد التَّصرف القانُّوني خوفًا من تنفيذ التَّهديد 

[ ليس المقصود باإلكراه ُهنا اإلكراه المادي نادر الوقوع والذي يعدّم الّرضا أصالً *

المقصود هو اإلكراه .  ]أمسك شخص يدَّ أخر وأجبره على التَّوقيع : كما لو

 الُمعيب للّرضا، والذي يترك الشَّخص ( التَّهديد : أي) المعنوي 

 .في حالة إختيار بين، قبول التَّصرف، أو حدوث ما ُهِددَ به 

 .عمل غير مشروع و هوولإلكراه جانبان، فهو عيب من عيوب الّرضا ، *

 :عناّصر اإلكراه  *

 ين المتعاقد أحد  الخشية من خطر جسيم، قد يلحق" : التهديد "العنصر المادي   -أ

 .، أو شيئًا من أمالكه، أو أحد أقاربه

جسامة هذا الخطر من عدَّمه، ويؤخذ القاضي بعين االعتبار تقدير يعهد للمحاكم *

إلى غير ذلك و كذلك االجتماعية  و حالته الصحيةصحة المتضرر وسنه وجنسه

 .من الظًّروف 

 . ويتمثل في التَّعمد: العُنصر النَّفسي  -ب

 شروط اإلكراه وخصائصه *
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 : يتحقق اإلكراه متى ما تحققت شروطه، وهي 

 .أن يكون الُمكِره قادًرا على إيقاع ما هدَدَّ بِه   -١

 .أن يغلب على ظن الُمكَره وقوع اإلكراه عاجالً، إن لم يفعل ما أكره عليه   -٢

تقدر هذه المسألة الواقعية محاكم ) أن يكون هذا اإلكراه هو الدَّافع للتعاقد   -٣

 .االبتدائية و اإلستئنافية   –األصل 

 أن يكون التَّهديد غير مشروع   -٤

 . -عين كان التَّهديد مشروًعا من الهدف والطريقة مشرو لفمتى ما كانا ك

التهديد برفع دعوى قضائية يعدُ تهديدًا مشروًعا، وال يمكن للسارق أن يدّعي : فإنَّ [

ال يكون مشروًعا : بينما [.  ]اإلكراه متى ما اُجبر على توقيعاالعتراف بالدَّين  

 . ]إكراه الدائن للمدين مقابل تقديم دَّعوى ضده إذا كان المبلغ يفوق قيمة الدَّين 

فيمكن أن يصدر من الغير  –بينما ال يشترط صدُّور اإلكراه من أحد المتعاقدين *

 . -ويحمل هذا الغير على أنه متواطئ مع المتعاقد المستفيد من اإلكراه 

فيستغل أحد المتعاقدين   -دون تدخل من أحد  -مصادفةً  وقد يتهيأ اإلكراه *

ينقذ سفينة على  وذلك كمن [الظروف لحمل األخر على إبرام التَّصرف القانوني 

 . ]ُمِشط مالي وشك الغرق ويطلب من الّربان التعهد بدفع مبلغ 

 و جزاؤهإثبات اإلكراه  شانيا 

معيب لوقوعه في اإلكراه، األصل هو صحة الّرضا ، فمن يدعي أن رضاءه *

 .عليه عبء اإلثبات، وذلك عبر إثبات شُروط اإلكراه

ويعد إثبات اإلكراه من المسائل الواقعية التي يمكن إثباتها بأي وسيلة من وسائل *

 .اإلثبات 

لمصلحة من كانت ارادته معيبة موقوفا يكون العقد جزاء اإلكراه   -  

 

على .بالتَّعويض عن الضرر ممن صدَّر منه التَّهديدللمتضّرر الحق في المطالبة  

 .ةاساس المسؤولية التقصيري

 

 الغَّلط    -:ثانيا
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وهٌم، يقوم في ذهِن المتعاقد، يحمله على اعتقاد ماهو غير  هو الغلط 

 .الواقع 

 .يجب الحذر من الخلط بين الخطأ و الغلط* 

 .عادةً، يكون الغلُط تلقائيًا، فال يتسبب فيه ال المتعاقد وال نائبه، وال غيرهما *

. 

 : مغألنواع الغلط ، وهن تقسيما  جديوو:  -الغلط التلقائي  –أنواع الغلط  *

الغلط المانع والغلط  الفقرة االولى

المؤثر في  المعيب للرضا والغلط غير

 الّرضا

   

 :ويقع إما على . يحول دون إبرام العقدالذّي : الغلط المانع  -أ

يؤجر شخٌص شقةً ألخر مقابل : وذلك كأن [: تهطبيعماهية العقد أي  -1

 -أجرة سنَّوية قدرها عشروَن ألفًا في حين يعتقد الطرف األخر 

أنه يبيعه الّشقة مقابل إيراد  مرتب قدره عشرون ألفًا  -الُمستأجر 

 . ]سنويًا 
يبيع شخٌص شقةً في الدَّور الثالث ، في : وذلك كأن [: ذاتّية المحل   -2

 . ]حين يظنُّ معاقده أن الّشقة المباعة كائنة في الدَّور األول
يهب : وذلك كأن [: وجود الّسبب  شرط من شروط االنعقاد مثل  -3

ِل أمواله لصالح اأّلعمال الخيرية معتقدا أن ابنه  قد توفى  شخص  جُّ

 . ]ن ابنه على قيد الحياة في الحرب، فتبين بعد ذلك أ
:جزاء الغلط المانع   -  

.إلنعدام الّرضا العقد وهو بطالن مطلق بطالن    

 

الغلط الُمعيب للرضاب   

 . الغلط الذي يُعيب اإلرادة، ولكن ال يمسُّ وجودها 

 .فيكون الغلط موجودًا، ولكنَّ ذلك ال يمنع من إبرام العقد *



22 
 

إعتقاد المشتري أن ما أشتراه مصنوع من مادة : محل العقدط في الشيء من أمثلة كون الغل[

 خالف 

 .] المنصوص عليه في العقد 

 .يجب أن يكون الغلط  مؤثرا على اإلرادة  أي جسيًما  *

 .]مقلدةإعتقاد الّشخص أن اللوحة الزيتية الُمشتراة أصلية، بينما هي  نسخة : مثال ذلك [

جزاء الغلط الُمعيب للرضا  -  

بهلفائدة من وقع في الغلط، فيحق له المطالبة  فسخ ويكون هذا ال العقدفسخ    

  او التنازل عنه

 

 :الغلط غير المؤثر في الرضا  -ج

 .الغلط في صفة غير جوهرية، إما في المتعاقد معه، أو في الشيء محل التعاقد 

 .ال أثر له في صحة العقد 

 الغلط في الشيء محل التعاقد 

إعتقاد المشتري أن مشتراه مصنوع من ذهب، في حين : الشيءفي مثال على الغلط في صفة [

 .أنه من فضة  

الغلط في هوية الشَّخص كما في مثال : او في صفة فيه المتعاقد ذاتمثال على الغلط في [

 الزواج 

إمراة رُجالً وهي تظُّن أنه من عائلة مرموقة، فتبين لها  حيث تزوجت(  من عائلة لوتريك ) 

 .] ألشغال الشاقةا قوبةبعينتمي للعائلة المذكورة ، وسبق أن حكم عليه  ال   زوجالبعد ذلك أن 

الغلط في القانون الفقرة الثانية 

 والغلط في الواقع 

الغلط في الغلط في القانون هو 

 ق م م ( 112)م القاعدة القانونية

 أن يبيع شخٌص نصيبه من التَّركة، معتقدا  أن نصيبه هو الربع، : مثال على الغلط في القانون [

 .في حين أنه  الثلث  

 .الغلط في صفة الشخص أو في صفة الشيء محل التعاقد : و الغلط في الواقع 

و توافرت شروط الغلط في  و للمتعاقد فسخ العقد إذا وقع منه غلط في القانون

  الواقع
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 ابداء مالحظتين

إنما يجب . ال يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط المادي في الحساب او الكتابة  1

 تصحيحه

(ق م م  113م )   

ك به على وجه يتعارض مع ما يقتضي به وقع في الغلط ان يتمسليس لمن    2

 حسن النية

(ق م م  114م )   

 

 

 التَّغرير -:الثثا

 من ق م م  103التغرير و الذي يعرف ايضا باسم التدليس وقع تعريفه في المادة 

 تعريف التغرير التشريعي 

إستعمال الشَّخص، لطرٍق إحتيالية، وذلك لحمل شخص أخر على الّرضا، : وهو 

 .بما لم يُكن ليقبل بغيرها 

 .-(ُجنحة مدنية )  يعدُ عيبًا من عيوب الّرضا، كما يعدُ في نفس الوقت عمالً غير مشروعٍ  *

الغلط ُهنا  –وعادةً، يُوقِع من صدرَّ منهُ التَّدليس الطرف األخر في غلٍط، يحمله على التعاقد  *

 إذا 

 . -ُمستثار وليس تلقائيا 

  التَّدليس (- أركان )عناصر  *

 :من  إما  ، تتكونطرق إحتياليةوسائل أي يتمثل في إستعمال : العُنصر المادي  -أ

 . ]تقديم شهادة ُمدلسة، ّطالء السَّيارة إلخفاء العيُوب  : ومن ذلك [: ُخزعبالت   -1
 . ]إعطاء معلومات غير صحيحة عن الشيء محل البيع  : ومن ذلك [: كذّب   -2
و هو تعمد السكوت الخفاء امر اذا ثبت ان المغرور لو علم به ما  :ّكتمان   -3

 كان ليبرم العقد

 . ]السُّكوت عن العيب في الشيء محل التَّعاقد  : ومن ذلك [ 

 .يتمثل في سوء النّية، وهذا يفترض قصد إلحاق الّضرر بالغير : العُنصر النَّفسي  -ب

عمل غير : فهو [يجب أن يكون التَّغرير مذموًما و مؤاخذًا عليه : غياب المشروعية   -ج

 . مشروع  
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 . ]مثاله إمتداح البائع للشيء محل البيع  [يختلف التَّغرير المذموم عن التَّغرير المتجاوز عنه  *

 أنواع التَّدليس  *

 .العقد  فسخ وهو الذي يؤدي ل: التَّغرير األصلي  -أ

ألنه ال  لفسخ فال يؤدي ل,وهو الذي يقع في مسائل فرعية في العقد : التَّغرير العرضي  -ب

 يعيب 

 . الّرضا أساًسا 

ألن التَّغرير يُعد عمالً غير  يترتب على التَّغرير العرضي تعويًض الضرر: 

 استقرارالعقد حفاظا على  فسخ  الىو هو ال يؤدي .كما سلف القول  –مشروع 

 .المعامالت 

لو أشترى رجل سيارةً ثم فوجئ بعد ذلك بأن بطاريتها قديمة، فهو هنا : فعلى سبيل المثال [

 يكون

 بينما يحق له  يبطل ،في بطارية السَّيارة، بينما عقد الّشراء من أصلّه ال  قد وقع في غلطٍ  

 . ]المطالبة بالتَّعويض

  التغرير في الفقه اإلسالمي  -

ادر  *  أي) من الغير أحد  المتعاقد ين  و التغريرالصادر منيعتد الفقه اإلسالمي بالتَّغرير الصَّ

 طرف

 ( .ثالث  

المدارس الفقهية في مسألة الشروط الواجب توفرها لتحقق  ماوهنالك اتجاهان اثنان إنتهجته *

 : هذا التَّغرير وهما

 .يشترطان وجود التَّواطؤ مع المتعاقد كسبب لحدوث التَّغرير : المذهبان المالكي و الشَّافعي  -أ

  –أسقط شرط التَّواطؤ ، وأقتصر على اشتراط أن يكون هذا التَّغرير : المذهب الحنبلي  -ب

ادر سواًء من المتعاقد أو الغير   ( .لواله لما تم التعاقد : أي )  دافعًا للتعاقد -الصَّ

  جزاء التَّدليس *

 خ العقد و التعويضو هما فس جزاءانيوجد 

 فسخ العقد

يؤدي التغرير الى   ىسلب العقد لزومه مما يجعل للمتعاقد المغرور الحق في طلب فسخه 

 ق م م ( 104)م

 .وال يتمسك بهذا الجزاء اال من كان ضحية التَّدليس  -
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فالتَّغرير  –( مؤثًرا : أي) أن يكونَّ دافعًا للتعاقد  فسخويُشترط في أن يؤدي التَّدليس لل *

العقد، أما  ؤدي الى فسخ العرضي ال يؤدي إلبطال العقد ألن التَّغرير في المسائل الفرعية ال ي

 ؤدي التَّغرير األصلي فهو الذي ي

 .الى الفسخ

وبما أن التَّدليس يُعدُ فعالً ضاًرا وعمالً غير مشروع، فإنه يُلزم من صدر منه هذا التَّغرير *

العقد، أو أن يكتفي فسخ بدفع التَّعويضات للمتضرر، ويجوز للمتضرر أن يطالبَّ ببأن يقوم 

 .بالتَّعويض، مع اإلبقاء على العقد 

 

 

 اإلستغالل:   رابعًا

القانون  ١٨٩٦ظهر عام  –يعدُ عيبًا من عيوب الّرضا، وقد ظهر في القرن التَّاسع عشر *

ثم تبنته العديد من التَّشريعات العربية، وعلى -م ١٩٠٠لعمل به في االمدني االلماني وبدأ 

 .رأسها القانون المدني المصري 

 :عناصر االستغالل  *

 : العنصر المادي  -أ                   

عدم التَّعادل  بين ما يعطيه المتعاقد، وبين ما يأخذه : ويتمثل في عدم تعادل األداءات أي

 (بموجب العقد 

      لعُنصر النَّفسي ا ب

حالة الضُّعف التي عليها المتعاقد، والتي تحجب عليه معرفة ما هو في  

 .صالحه

 . ]الخصاصة  أوالدّراية، أو الخبرة، أو المرض  صنق:  من حاالت الضُّعف هذه [

يكون من خالل استثمار المتعاقد لظرف من  –كما يدل عليه المصطلح  –فاإلستغالل إذًا *

 .للحصول على منافع، تفوق ما يدفعه، وذلك مقابل ما يؤخذ منهله وذلك الحالظًّروف لص

أن يقرض شخًصا أخر، فيعلم أنه في حالة ضعف، فيتعمد المطالبة بفوائد ربوية : من ذلك 

 . ]تفوق العرف 

جزاء االستغالل  -  

إذا تحقق وقوعه، جاز لمن لحق إرادته المطالبة بإبطال العقد :   

 :والغبنالعالقة بين االستغالل  *

 يتشابه كالً من الغبن واالستغالل من حيث فكرة عدم تعادل األداءات ، ولكنهما يختلفان *
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 هو مفهوم يهم مسالة توازن العقد الغبن ليس عيبًا من عيوب الّرضا   -١

     . االستغالل يتميز عن الغبن بوجود العنصر النَّفسي

 

  الوقاية من تعُيب الّرضا الفقرة الثانية

إهتم المشرعون المعاصرون بالجانب الوقائي الخاص بمسألة تعيب الّرضا، وقد تبين أن *

مجرد إبطال العقد وإقرار التًّعويض كجزاء على تعيب الرضا ليس باألمر الكافي، فشرعوا في 

  المتعاقدين.العمل على تجنب تعيب رضا 

 

 الوسائل الوقائية لتعيب الرضا: *

 : والمتمثل في تقديم معلومات خاطئة حول المنتج . تجريم اإلشهار الكاذب  -١

واجب اإلعالم : ويعتبر هذا االلتزام محموالٌ خاصة على المحترف، وذلك   -٢
 حينما يتعامل مع المستهلك.

وقد يُلزم المحترف في بعض األحيان على ذكر مادة من مواد النظام لحماية *
 المستهلك ، أو أن يشترط المشرع

عقد بالقانون المتعلق  نجد ذلك فيو  وبوجود سند مكت 

السياحية. المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية  

   

 

 

 

 

 

 محل العقد  المبحث الثاني  

 ق م م ( 120الى م  115م من المواد 

 بين المشرع شروط محل العقد دون ان يعرف هذا المحل
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االلتزام و يقال له أيضا يُقصد به  الشيء الذي يلتَّزُم به المدين .فهو موضوع 

 الموضوع.

 من المعلوم أن موضوع اإللتزام ، يكون

 إما إعطاًء) أي : نقل لحٍق عيني ( ، أو قياًما بعمل ، أو إمتناًعا عن عمل. 

 كبيع احد أجير شقة معينة بثمٍن معين أو مركبًا مثل توقد يكون المحل بسيًطا *
 شيئين بل أحد الشيئين 

 للبائع او للمشتري.  مع الخيار

ويشترط لصحة العقد أن يكون المحل موجوًدا وأن تتوفر فيه بعض  الخصائص *
 عالوة على ذلك االصل توازن المحل.

 

 ( 115)م  وُجودالمحل  المطلب األول

 يطرح وجود المحل  مسألتين ، ُهما المحل المعدوم و المحل المستقبلي.*

 

 المحل المعدوم   -1ف .

معدوًما سواًء انه لم يوجد او لم يعد له وجود  وقت التعاقد أي وقت يكون المحل 
 تبادل الرضى .

ثم تبين فيما بعد أنه هلك أو ّتِلف قبل التَّعاقد  –كالسيارة  –فإذا :جرى بيع شيء [
 ، فإن عقد البيع يكون 

فالتزام المشتري هو بدون وكذلك النعدام السبب .,باطالً وذلك إلنعدام المحل 
 سبب.

 

 المحل المستقبلي  2ف.

  مثاله.( 118) م التَّعاقد على األشياء المستقبلية أي التي لم توجد  يجوزمبدئيًا ، *
 بيع المحل  أو تأجيره

 .قبل بنائه  

 الشيء محل التعاقد فإن العقد يعتبر كأن لم يبرم النعدام المحل.إذا لم يوجد 
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فإنه ومن غير الجائز وال  *و إذا كان من الجائز التعاقد على شيء مستقبلي 
َف بالبيع أو [المقبول التَّعاقد على تّركة مستقبلية . فال يِحُق : للشخِص أن يتصرَّ

ويسري هذا الحظر في .  ]الهبة في نصيبه في اإلرث، وذلك قبل وفاة  المورث 
قوانين الدول الغربية والعربية , اإلسالمية وغير اإلسالمية. ذِلك أن من يتعامل 

 على قيد الحياة  يُضاّرُب على موتِه ،  انسانركة في ت

فيعدُّ هذا التعامل مخالفًا للنظام و اآلداب العامة ومحرًما تحريًما مطلقا ولو رّضَي 
 المورث بذلك ألنه  يغري

الشخص  بالتَّعجيل بموت الموّرث .و يبقى التعامل على تركة مستقبلة محظورا 
 حتى ولو رضي) المورث ( بذلك.

 

 المطلب الثاني الخصائص الواجب توفرها في المحل

  و مقدورا على تسليمه في ذاتهأن يكون محل اإللتزام ممكنا االمكان  -أ

 ويُقابُل اإلمكان :عدم اإلمكان ) أي : التَّعذر أو اإلستحالة ( .*

 أنواع اإلستحالة في المحل : *

 اإلستحالة الموضوعية أو المطلقة   -1               

 : تقع إذا كان موضوع اإللتزام مستحيالً في ذاته، وعليه، فإن العقد يكون  -

 باطالً من أصله ، وذلك تطبيقًا للقاعدة العامة : " ال إلتزام بمستحيل " . 

 اإلستحالة الشخصية أو النسبية 2

تقع إذا كان موضوع اإللتزام مستحيالً على بعض األشخاص دون 
 اآلخرين .

ببناء جسر كبير أوعمارة كبيرة  و االمكانات  قاول محدود الخبرةفإذا : إلتزم م[
خالل مدة وجيزة ، فإنه يكون بالتالي ُملزًما بالتَّعويض في حال عدم الوفاء أي 

 عدم  إتمام  للبناء وذلك خالل المدة المحددة في العقد . 

ثل: تعهد م[.  القانوناإلستحالة القانونية : ترجع إلى سبب في   -3            
 . المحامي بالطعن في الحكم بعد انقضاء األجل 

 اإلستحالة الطبيعية : ترجع إلى طبيعة اإللتزام .  -4            

 

 :  -أو قابال  للتعيين  –أن يكون محل اإللتزام معينًا  -ب



29 
 

 وتجب التَّفرقة بين محلّي اإللتزام ، *

 محل اإللتزام قيمي   -1              

كما يمكن  رقم التسجيل تُعين السيارة باللون والنوع و  فوهو المعين بالذَّات .  
 التعيين حتى 

 . ]باألرقام ، و تعين األرض بالموقع والمساحة إلخ .. 

 محل اإللتزام  مثلي  2

وهو المعين بالنَّوع. فإذا: باع شخٌص قمًحا ، فيجب عليه تعيين 
 . ] -صلب، إلخ ناعم،   –الكمية و صفة هذا القمح 

ويطرح محل اإللتزام المثلي مسألة الجودة ، والتي عادةً ما يتم ِذكُرها ، وفي *
 حال السكَّوت عنها ، فال يلزم

 

 اإلعطاء من األفضل ، كما ال يجوز اإلعطاء من األدنى ! 
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 فيهن يكون محل اإللتزام قابالً للتعامل أي أمشروعية المحل  أ  -ج

 ( 2 /116) م  قابلية المحل للتعامل أو مشروعية المحل

 األصل هو : أن كل شيء يصح أن يكون محالً للتعاقد 

فتوجد أشياء تعد خارجةً عن التَّعامل و هي على  -إال أن هذا المبدأ غير مطلق  
 نوعين

 خارجة  عن التعامل بطبيعتها  : .شياء أ 

 .ربحيازتها كماء البحوهي تلك التي ال يستطيع أحد اإلستئثار 

 ولكن يمكن التعامل بالماء بعد تحليته .

 يمكن التعامل بأنابيب األوكسجين .–والهواء  

 .بها و كذلك الدم يجوز التَّبرعاألعضاء البشرية التي  

 ب  أ.  خارجة عن التعامل بحكم القانون 

فعلى سبيل المثال : فإنه ال يجوز التعامل بالخمور و لحم الخنزير والتَّركة [
 المستقبلية . كما ال يجوز التَّصرف 

ببيع وال برهن للملك العام الذي يكون من أموال الدَّولة ألن في ذلك خروج عن 
 . ]الغرض المخصص له 

تطبيقًا لفكرة وقد جاءت نصوص خاصة ، تمنع التعامل في بعض األشياء *
 وهي : فكرة النظام العام واآلداب–عامة

 وهو قابلية هذه األشياء للتعامل . –الحسنة . مع بقاء األصل 

فوفقًا لما قضت به محكمة النَّقض الفرنسية والتي خالفت عن صواب  رأي [ 
 محكمة االستئناف : فإنه يجوز التعاقد 

 . ]على محل بُنَّي بدون رخصة من البلدية 

  

 

 المطلب الثالث  توازن  المحل

 يحصل توازن محل العقد خاصة يمنع الغبن 
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الغبن هو عدم تعادل الحقوق التي يكتسبها متعاقد بالعقد 

ق . م  106مع االلتزامات التي يحمله إياها     ) المادة  

 . م . (

 الطبيعة القانونية للغبن

اعتبر المشرع العماني الغبن كعيب من عيوب الرضا . 

المذكورة تحت عنوان التغرير  106قد وردت المادة ف

والغبن من بين عيوب الرضا. ويرى  محررو قانون 

المعامالت المدنية ان الغبن هو عيب في االرادة ألنه 

 يفترض وقوع الشخص المغبون في غلط.

لكن الرأي السائد في الفقه وفي القضاء الفرنسي خاصة 

ازن محل العقد بغض هو أن الغبن ماهو إال اختالل في تو

 النظر عن أي عيب في الرضا

 نطاق الغبن 

يمتاز القانون الوضعي بالتوفيق بين ضرورة استقرار 

المعامالت والعدالة االتفاقية . فالعقد يجب أن يكون ملزما 

للجانبين, ذا عوض , ومحدد. فالغرر يقصي الغبن فال 

مثل ) عقود الغرر(   يؤخذ بالغبن في العقود االحتمالية 

 عقد التامين.

ال يجوز الطعن بالغبن في عقد تم بطريق المزايدة العلنية 

( 3/  107) م .   

 جزاء الغبن

 106إذا  كان الغبن فاحشا فإن الجزاء هو فسخ العقد  ) 

ق . م . م . ( وتقدر المحاكم إذا كان الغبن  107و  2 /

ق . م . م . (   2/  106فاحشا أم يسيرا )   

المعاوضة  ) ذات عوض ( كالبيع مثال يجوز في عقود 

أن يتوخى الطرف اآلخر دعوى الفسخ إذا عرض ما تراه 

 المحكمة كافيا لرفع الغبن 
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أخيرا يسقط الحق في الفسخ بالغبن الفاحش وبالتغرير 

أيضا بموت المغبون أو المغرور أو باستعمال محل العقد 

 أو التصرف فيه وذلك بعد العلم به  

 

 

 

 سبب العقد    -: ثالثا

وهو ركٌن جوهري من أركان العقد ، يكمن في مصلحة الشخص في التعاقد أي *
 :لماذا يتعاقد  الشَّخص ؟ :في االجابة على التساؤل التالي 

ويختلف السَّبب الباعث على التعاقد من شخٍص ألخر، وعليه، فإنه يتَّعين البحث *
 في  وجود السَّبب و في مشروعيته .

  وُجود السَّببالمطلب األول 

عند التَّطرق لوجود السَّبب فإنه يقع اإلعتماد على ما يُسمى بـ السَّبب الموضوعي *
 . -أو سبب اإللتزام 

 ويعتبر هذا السَّبب الموضوعي سببًا مجرًدا .*

 .ق م م ( 121) م فإذا كان اإللتزام بال سبب، فإن ذلك يؤدي إلى بُطالن العقد 

* بال سبب تّدلُّ على الغلط حول وجود السَّبب وتوجد صورة على اإللتزام ] نجد و
 صورة   متعلقة بالغلط المانع : 

لكن تبين في وفت  موته معتقدا  مثاله ان يهب شخص جل امالك ابنه المفقود
 .قيد الحياةالحق ان االبن ما زال على 

ويطرح وجود السَّبب مسألة اإلثبات في صور اإللتزام  بال سبب  و االلتزام *
 بدون ذكر السبب.

  اإللتزام بال سبب  الفقرة االولى 

يختلف معنى الغياب بحسب صورة اإللتزام بال سبب ،وبحسب ما إن ظهر هذا *
 الغياب بعد أو أثناء أو عنَد إبرام العقد .

 اإللتزام بال سبب في العقود الملزمة لجانب واحداوال  -

  مثاله عقد االيداع بدون أجر
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A- * لذا يتعين  –في هذا النَّوع من العقود  -لإللتزام في العقد ذاتهفال يوجد سبب
 البحث عن الّسبب

فإن لم فإن : سبب إلتزام المودع لديه يكون في إرجاع الوديعة، [خارج العقد .  
 .ويقاس على ذلك عقد القرض –نعدام السَّببال  يتسلمها فإن العقد يكون باطالً 

B-  اإللتزام بال سبب في العقود الملزمة للجانبين 

البائع بتسليم  فاالتزام ويكون سبب إلتزام أحد الطَّرفين هو إلتزام الطَّرف األخر *
إلتزام هذا األخير بدفع الثَّمن . كما أن إلتزام المستأجر  المبيع للمشتري مبنٌي على

 . العين المؤجرة.بدفع األجرة مبنٌي على إلتزام المؤجر بإحالة منفعة 

فمن الواضح إذًا ، وجود ترابط بين اإللتزامات المتقابلة يضمن التَّوازن التَّعاقدي *
 . فإن غاب سبب اإللتزام 

ازن وسقط بالتَّالي العقد .  إختل هذا التوَّ

 و يختلف غياب السبب بحسب ما إذا ظهر عند ابرام العقد او بعده

 غياب السَّبب عند إبرام العقد    -أ

يجب توفر السبب عند إبرام العقد إلى جانب بقية أركان العقد وإال كان العقد *
 باطالً من أصله .

ولكن يحصل أن يبدي الشَّخص رضاه بالتَّعاقد إال أن إلتزامه يكون بال سبب *
 فعلى سبيل المثال : يكون بيع العقار[

الحياة يكون أقل من قيمة دخل هذا العقار يعد عقًدا  مقابل إيراد مرتب على مدى
بال سبب ألن البائع ال يستفيد أي شيء من هذا التَّصرف ، ) يعتبر هذا العقد بيعًا 

 . ] إحتماليًا 

 غياب السَّبب بعد إبرام العقد    -ب 

ن األصل أن السَّبب ال يكون له دوٌر إذا أختلَّ بعد إبرام العقد ، ولكن يعمد كل م*
المحاكم وشُّراح القانون إلى اإلعتماد على غياب السَّبب ، وذلك في المرحلة 

ال عن طريق  –الالحقة إلبرام العقد ، والنتيجة تكون سقوط العقد أوإلغاؤه 
فإن حدثَّ واُبّرم :  عقد إيجار عقار)محل ( [البُطالن ، ولكن عن طريق الفسخ . 

لزال ، وذلك قبل إنقضاء مدة العقد ،  لمدة معينة ، وإنهدم هذا العقار ، بفعل زَّ
فينعدم بذلك سبب إلتزام المستأجر ، ويجري فسخ العقد بصفة آلية مندون الحاجة 

في هذا تطبيق للقاعدة العامة" يهلك الشيء على المدين الذي تعذر ولرفع دعوى . 
 عليه تنفيذ اإللتزام " .
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C-  اإللتزام بال سبب في عقود التَّبرع 

في قصد التبرع و هو رّضا النَّفس  يكمن السبب وراء عقود التبرع والوصية *
 نتيجة  التَّبرع .

 :  اإللتزام بدون ذكّر السَّبب   الفقرة الثانية 

االلتزام بدون ذكر السبب بالنسبة للوعد بدفع مبلغ مالي ، أو  –تُطرح مسألة *
 بتسليم شيء لشخص أخر

دون ذكر مصدر الدين )اقتراض أم شراء بالتأجيل أم  أو اإلقرار بدين لفائدة الغير
 أجرة أم هبة (.

وفي حال جرى تحرير سنٍد مكتوب ، وذلك بدون ذكر السَّبب ، فيُفترض أساًسا *
 وجود سبب و كذلك مشروعيته.

األصل هو إفتراض وجود السَّبب ، وذلك بوجود قرينة تدُّل عليه . فإذا ُعِقدَّ *
 فإن هذا تصرٌف بدون ذكٍر للسبب

الدائن الذي يطالب  بالوفاء ال يلزمه اإلفصاح عن و .  -العقد يكون صحيًحا  
 .سبب وجود اإللتزام 

ولكن قرينة وجود السَّبب هذه ليست ُمطلقة فيحق للمقترض إثبات أن دينه جزئي *
 أو بال سبب معتمًدا 

 .في ذلك على جميع وسائل اإلثبات

 

 

 المطلب الثاني مشروعية السَّبب 

 –عند التَّطرق لمشروعية السَّبب فإنه يقع اإلعتماد على ما يُسمى بـ السَّبب الذَّاتي 
 . -سبب العقد أو الدَّافع 

فإن : وهب الشخص شيئا  ما ألرملة عجوز يكون من باب اإلحسان ، أما إن [
 وهبه المرأة الستمرار عالقة 

 .الزواج فالسبب غير مشروع خارج

 مفهوم السبب غير المشروع  الفقرة االولى
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السَّبب غير مشروع: هو الذَّي يكون مخالفًا لقاعدة شرعية ، أو نظامية ، أو *
  للنظام العام او لالداب العامة

 ، -مخالفة للنظام والشَّرع  –شخصا معينامن ذلك : التعهد بدفع المال لمن بقتل [

 وهذا عقٌد باطل . –أو اإللتزام بكفالة دين ناشئ عن القمار  

 

 إثبات السبب غير المشروع  الفقرة الثانية 

ويقع عبء إثباته على كاهل المدين الذي يمتنع عن الوفاء مثل الكفيل الذي ضمن 
 دينا ناشئا عن قمار

 ا.و إذا تم تحرير سند فإنه يفترض ال وجود السبب فحسب بل مشروعيته أيض

  ، ويمكن إثبات السبب غير المشروع  بجميع الوسائل.

 

 

 

  مراتب العقد الثاني لفصلا

 

 ....123م 

 مراتب العقد هي : أوضاع العقود التي انعقدت ، والتي لم تنعقد بعد .

 

  مراتب إبرام العقد في الفقه اإلسالمي المبحث االول 

 اللزومو النفاذ نجد ثالث مراحل و هي االنعقاد و 

 

 

قسًّم فقهاء الشَّريعة العقود من حيث اإلنعقاد إلى عقود منعقدة ، *

 وأخرى غير منعقدة .

 

 العقود المنعقدة
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هي : تلكَّ التي سلّمت أركانها وأوصافها من الخلل ، ولم 

 يّرد من الشارع نهٌي عنها .

 

 مراتب العقود في الفقه اإلسالمي

 

 عقود منعقدة          عقودغيرمنعقدة

       عقود فاسدة                       

                  

عقود                               نافذة   عقود           

                موقوفة

   عقودغيرالزمة                                            

 عقود الزمة          

                                       

 

                                                               

ا عقود    لعقود غير المنعقدة هي                         

اصابها خلل في ركن من اركانها او ورد من الشارع 

 نهي عنها. و هي تعتبر غير صحيحة باتفاق الفقهاء. 

 نقسم العقد المنعقد الىو ي

 

 :  العقد النَّافذ -1

 

 –وهو ما صدرَّ عن شخٍص ، كامل األهلية ، ولهُ والية اإلصدار 
 . -سواء كانت أصلية أو نيابية 

ادر من شخٍص في مال من أمواله [ أو ممن أوكله توكيالً  -ف: حكم العقد الصَّ
 .صحيًحا = يترتب عليه أثار من دونَّ توقف على إجازةِ أحد

 العقد الموقوف 2                  
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 .... 128م 

 وهو ما صدرَّ عن شخٍص ، كامل األهلية ، وليس له والية اإلصدار .

ادر من الفضُّولي [ الذي يتصرف في شيء ال يملكه  بدون اذن  –كـ: العقد الصَّ
 الفضولي. صاحبه ,مثل بيع الفضولي او رهن

أُي آثار ، إال إذا أجازه من له والية اإلجازة فحكم هذا العقد أنه ال تترتب عليه *
 الصحيحة.

 

 

 

  و تقسم العقود النافذة الى

 عقود الّزمة : -1

يح النَّافذ الذي اليستطيع أحد المتعاقدين   العقد الصحَّ

 و البيع بوجه عامكـ: اإليجار [فّسخه والتًّحلل منه 

 عقود غير الّزمة  -2

 133م 

و العقد غير الالزم هو ما يستطيع أحد  أيضا جائزةيقال 

الطَّرفين فسخه والتَّحلل منه وذلك دون موافقة الطَّرف 

 .]عقدَّي الوكالة واإليداع  كاألخر .

 

 

 : التَّقسيم الحنفي للعقود  -

 ميزَّ الفقه الحنَّفي بين ثالث مراتب من العقود ، وهي: *

فهو صالح لكي تترب  –، ووصفه  العقد الصَّحيح : ما كانَّ مشروًعا بأصلّه  -١
 عليه آثاره.

 ,غير المنعقد\و العقد الباطل . 
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ولكن  –ما أصابهُ خلٌل راجع إلى وصٍف من أوصافه الالزمة  العقد الفاّسد :  -و
 -هذا الخلل ال يمنع انعقاده 

 . ]كما لو : جرى بيع شيء بثمن مؤجل إلى أجٍل غيِر معلُوم [

يح .ويعتبر العقد الفاسد *  بمثابة المرتبة الُوسطَّى بين العقد الباطل و الصحَّ

 ى قانون المعامالت المدنية هذا التقسيمو قد تبن 

في عديد التشريعات كر ان هذا القانون لم يقم بالتفرقة الرئيسية و الجدير بالذ
 الغربية و العربية

 مطلق و البطالن النسبيبين البطالن ال

 

 جنبيةاالمراتب إبرام العقد في التَّشريعات الوضعية  *

خصوًصا القانون  –تبنت بعض التَّشريعات العربية القوانين الوضعية الغربية *
 الفرنسي.

 ووفقًا لهذه التَّشريعات  

 فإن العقود تُقسم إلى :

 عقود صَّحيحة .  -أ

 عقود باطلة :  -ب 

 –أصابها خلٌل راجع إلى ركٍن من أركانها .  هي تلك التي  ق م م ( 125) م 
 –سواء كان ركنًا موضوعيًا أو غير موضوعيً 

ونعني بـ البُطالن :جزاء اإلخالل بركٍن من أركان العقد ، أو غياٍب أحد  *
 ُشروِطه . 

 وتُقسم العقود من حيث البُطالن إلى :*

نا ُمطل   نا نسبّيا و أخرى  باطلة بطالَّ  .أي باطلة من أصلهاقا عقود باطلة بطالَّ

ادر به *  وتطرح قضية البُطالن مسألتين ُهما : دعوى اإلبطال ، والحكم الصَّ

 

. 
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 المطلب االول دعوى اإلبطال

  تُبرز مسألة دعوى البُطالن قضية التَّفرقة بين البطالن المطلق والبطالن
يهدف ب النَّسبي ، حيث يهدف  ب الُمطلق لحماية المصلحة العامة ، في حين 

النّسبي لحماية المصلحة الخاصة ، ويظهر ذلك على مستويين ُهما أصحاب 
 الدعوى و انقضاؤها.

 الفقرة االولى   أصحاب دعوى البُطالن 

 من له الحق بالتَّمسك باإلبطال ؟ 

 إذا كان العقد باطالً بطالنًا ُمطلقًا  -أ

فالتَّمسك بالبُطالن يكون جائًزا للطَّرفين، ولكل من له  

كما يحق للمحكمة التَّمسك و الحكم ]كـ: الدائن [لحة مص

 ق م م ( 3/ 125) م به من تلقاء نفسها .

 إذا كان العقد باطالً بطالنًا نسبيًا -ب

 فال يتمسَّك به إال المتعاقد الذي ينصُّ القانون على حمايته. 

أو من كان ضحيةً لعيٍب من عيوِب الّرضا  و المغبون كـ: ناقص األهلية [

 . كالمغرور

 إنقضاء دعوى البُطالن :   -الفقرة الثَّانية :

إنقضاؤها باإلجازة ) تنازل المتعاقد عن حقه في  -أ

 اإلبطال ( 

وتكون هذه اإلجازة صَّريحة أو ضمنية.و تستفاد هذه  

االخيرة من وقائع تدل بوضوح على نية المتَّعاقد بها ، 

ألن  -بطالن نّسبي  –وال تلحق إال العقد القابل لإلبطال 

 العقد الباطل من أصله يعُد معدوًما .

من (  عدم سماع  -ب  دعوى  بالتَّقادم ) بمرور الزَّ

و هو  المطلق ألجل سُّقوط الدعوى الطَّويل تخضع دعوى البُطالن 

، في حين تخضع دعوى البُطالن النّسبي لألجل خمس عشرة سنة

فقد ورد في القصير ، وتبين النُّصوص بشكل عام بداية األجل .
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خمس ما يلي :ال تسمع دعوى البطالن بعد مضي   125المادة 

 عشرة سنة من تاريخ ابرام العقد

فإن: [وياُلحظ أن التَّقادم ال يمنع جواز الدَّفع ) التَّمسك ( بالبُطالن  

اُبّرم عقد بيع باطل بطالنًا ُمطلقًا ولم يكن البائع قد سلمَّ المبيع ، 

وكانت قد إنقضت مدة سقوط الدعوى، فال يستطيع البائع رفع 

الدَّعوى ، في حين أن المشتري يستطيع المطالبة بتسليم المبيع  

 .  عن طريق الدَّفع التمسك بالبطالنالبائع يستطيع و

 

ادر باإلبطال   المطلب الثاني الحكم الصَّ

متَّى تبين للقاضي أن العقد ال يستجيب إلى ركٍن أو شرٍط لصّحته فإنه يكون *

 عليه أن يقّضي ببُطالنه ، ويكون 

ادر نفس النتائج سواء كان صادًرا بحق العقد  الباطل  بطالنا لهذا الحكم الصَّ

 نسبيًا أو مطلقًا . ويترتب على الحكم الصادر بالبطالن النتائج التَّالية :

ه (      الفقرة االوولى وال العقد ) محوُّ فال يترتب على العقد الباطل زَّ
 أي اثر

جعي.   واألصلُّ أن بطالَّن العقد يمتاز بأنه ُكلي ورَّ

 و ال ترد عليه االجازة البُطالن الكُّلي  -أ

فغالبًا يقُع إبطال العقد بأكمله، ولكن يحدث أن يتم إبطال  

العام أحد البنود الذي يكون قابال لإلبطال لمخالفته للنظام 

 ,شّرط تَّملك الدائن المرتهن للشيء المرهون  كبطالن 

 فيقع الحديث ُهنا على البطالن الجزئي .

وفي ظل القاعدة التي تقضي بعمومية البطالن وعند  

غياب النَّص على البطالن الجزئي ، فإنه يتعين  على 

القاضي  الحكم إبطال العقد بالكامل إحتراًما إلرادة 

 المتعاقدين .

جعي  -ب  البُطالن الرَّ

ال يقتصر أثر الحكم بالبطالن على إنهاء العقد  في المستقبل ، بل 

فإن [د بآثر رّجعي يجعل من العقد وكأنه لم يُبرم. يمتد إلزالة العق
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كان : العقد الذي جرى إبطاله ناقالً لحقوق عقارية عينية ، فإن هذه 

 الحقوق تزول وتُّعد

 سواء في حق المشتري أو الموهوب له  –وكأنه لم يجرانتقالها 

فال  منية.لكنَّ هذا األثر ليس ُمطلقًا ، حيث يجري إستبعاده فيما يخص العقود الزَّ 

 .  تتّم  مطالبة المؤجر برد األجرة التي تحصلَّ عليها 

 

 الرد المتبادل الفقرة الثانية 

دَّ  ة رجعية البُطالن . فإذا تمَّ تنفيذ العقد، فلكل من الطَّرفين أن يرُّ يقوم على فكرَّ

د [لألخر ما تسلمه منه  د الثَّمن ، والمشتري مطالب برَّ ف : البائع مطالب برَّ

 شتراه.مُ 

 

 

 

 غياب مسؤولية الطَّرفين المتعاقدين    3ف. 

ينفذ إلتزامه ال يمكن  لطَّرف الذي لمبما أن العقد باطل ، فاألصل أن ا 
الحكم عليه بالتعويض لفائدة الطرف االخر ألن المسؤولية التَّعاقدية 

 تفترض في االصل وجود عقٍد صحيح .

، فيمكن إلزام أحد الطَّرفين بالتَّعويض الكن هذا المبدأ العام ليس بُمطلق
كما هو الحال فيما إذا : تحايل [على أساس المسؤولية غير التعاقدية 

قاصر على معاقده وأوهمه بأنه بلغَّ سن الُّرشد فيكون ,ملزًما 
بالتَّعويض، وذلك بسبب التَّغرير. لقد ارتكب خطأ و أحسن شكل 

 للتعويض هو حرمانه من طلب ابطال العقد

كذلك يحكم بالتعويض في حالة صدور تغرير او اكراه الن كالهما 
 عمل غير مشروع.
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 آثار العقد الباب الثاني

 ق م م ( 155م )

 هي : االلتزامات النَّاشئة عن العقد .

 ويفترض في األصل إبرام عقد صحيح.*

 

  القوة الملزمة   -: األول   القسم 

 واجب الوفاء بالعقد ول الفصل اال

يكون على كل طرف ملتزم بعقد معين واجب اإللتزام بالوفاء ، تطبيقًا 
  - 1المائدة  االية  -﴾يَاأَيَُّهاالَِّذينَآَمنُواأَْوفُوابِاْلعُقُودِ ﴿لقوله تعالى : 

ويقع الحديث ُهنا عن قوة العقد الُملزمة  أي ما  أتفق عليه 
 الطَّرفان، يقوم مقام القانون بينهما " .

 عدم الرجوع في العقد ني الفصل الثا

جوع  العقد إال بإرادة في األثر الثَّاني المتفرع عن القوة الملزمة هو عدم الرُّ

 الطَّرفين :

 فاألصلُّ هو عدم إمكانية التَّحلل من العقد باإلرادة المنفردة . 

كــ : عقدَّي [ولكن يجري إسثتناء من هذا األصل متى ما نصَّ القانون على ذلك 

  ]الوديعة والوكالة  

كــ : عقد بيع [أو في حال تم اإلتفاق على ذلك بين الطَّرفين عند إبرام العقد .

   -الخيار فهو غير الزم بإرادة الطَّرفين

 . 

 

 

 

 

 ات تنفيذ العقدصعوب  الثانيالفصل 

 

 وهما :يثير تنفيذ العقد صعوبتين ، لهما عالقة بإرادة األفراد المتعاقدين 

 أو غموضه. غياب النَّصالبحث عن إرادة األفراد من خالل التأويل  نتيجة   -1
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وذلك ،  لتغير ظروف العقدعدم مالءمة اإلرادة الحقيقة للواقع الحالي نتيجة    -2
 . في ظل وجودها

 

  تأويل العقد أو  تفسيره   -أوالً :

 ( من ق م م 166و  165م )

الحقيقة إن تفسير العقد يُعدُّ من عمل القاضي ، ومع ذلك ، فإنه يكون ملزًما *
 بإتباع قواعد معينة تضمن عدم 

إلى مهمة أخرى ال شأن   –التي هي التأويل  -خروجه عن حدود مهمته األصلية 
 وذلك بمقتضى حظرها وفق مبدأ القوة الملزمة .  –وهي التَّعديل  –له فيها 

 

 لعقد طريقة تفسير ا -أ

 ويقصد بها :*

 القواعد التي يتبعها القاضي في التَّفسير  -٢مبدأ التَّفسير وتفريعاته     -١

 مبدأ تفسير العقد  1

بحث الى الالمعروف ، أنه وفي حالة تفسير القاعدة القانونية ، فإن القاضي يلجأ *
لغموض  –عن نية واضع النَّص .أما وعندما يريد القاضي تفسير عقد من العقود 

تركة دون المشالمتعاقدين  او ارادة فإنه يلجأ للبحث عن نية  -عباراته أو نقصها 
 .( 165حرفي لاللفاظ)م التوقف عند المعنى ال

 النتائج المترتبة على مبدأ تفسير العقد :*

المطبوعة  –العقد المكتوبة بخط اليد  مع تلك المرقونة إذا تعارضت بنود   -١
، فإنه يجري ترجيح المكتوبة ، باليد وذلك بصفتها التَّعبير الحقيقي  -بالكمبيوتر 

 عن إرادة أطراف العقد .

إذا تضمن العقد بنًدا مألوفًا ، فإنه يجوز للقاضي إستبعاده ، نظًرا ألنه مجرد   -٢
 . المتعاقدان رفاننقل حرفي ، لم يقصده الطَّ 

وقبّل به ، فهذا ال يعني  مشتراهبأنه قلبَّ  جرار او مبنى مثالً : تصريح مشتري [
 العيوب الخفية التي قد تظهر في المحل المبيع.إستبعاد ضمان 

 

 قواعد تفسير العقد  2
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 ق م م ( 1/ 166أهم هذه القواعد وأبرزها : مبدأ التَّفسير لمصلحة المدين .) م *

أحدهما  –توضيح هذا المبدأ فلو وجدَّ القاضي بنًدا من البنود ، يحتمل تأويلين   -
، فإنه يتجه لتفسيره لصالح المدين .وتبريّر ذلك   -لصالح المدين واألخر للدائن 

 . على المدين شروطه يملي أن الدَّائن عادة هو الذي يكتب العقد ، وهو الذي 

 

 دور القضاة في تفسير العقد  -ب

 

/ هل تُعدُّ ، عملية البحث عن إرادة المتعاقدين ، مسألة واقع  أم   س

 مسألة قانون ؟

لقد ساد الرأٌي بأن تفسير العقود هو من المسائل الواقعية ، فتختص به محاكم األصل  
، وعليه ، فإن المحكمة  -وهيمحاكم الموضوع من الدَّرجتين  األولى و الثَّانية  –

ترفض إجراء –لقانون و القواعد القانونية ل اراقبة تفسير مسائالمسؤولة عن م –العليا
ادر من محاكم األصل ، ألنها ترى بأنه ليسَّ من الضَّروري  الرقابة على التأويل الصَّ

 بمكان البحث عن وحدة تأويل العقود .

، كي تمنع محاكم األصل من تحريف  -أحيانًا  -ولكن ، قد تتدخل المحكمة العليا 
 ذلك من خالل تكييفالعقد  ) أي  تحديد وصفه القانوني ( .العقد ، و

هذا وقد أجمع الفقه والقضاء أن تكييف العقد ) وصف العقد ( هو من مسائل القانون 
 التي تخضع للمحكمة العليا ،

 محاكم األصل  . –و بناًء عليه ذلك ال يستقل بها قضاة الموضوع 

 

 الظُّروف الطارئة)  قيقية للواقع الحالياإلرادة الح عدم مالءمة   المبحث الثاني

المتمثل  –يفترض إيرام العقد لمدة زمنية طويلة ، والشك بأن إلتزام المدين *
   -وخاصةً اإلقتصادية  –يكون محدًدا بطبيعة الظروف   -خاصة بدفع النقود 

وذلك في حين إبرام العقد ، فحدث وأن طرأت ظروف  استثنائية  عامة لم تكن 
 يذتنف، وندرة البضائع ، وأصبح أبًدا فـي الحسبان ، ترتب عليها إرتفاع األسعار 

هذا اإللتزام مرهقا ألحد الطَّرفين . فهل يجوز ألحدهما أن يطلب ويحصل على 
 تعديل للعقد ، إلعادة التوازن المفقود ؟

،  -إحتراًما للقوة الملزمة  -إتجه الرأي في أول األمر إلى حظر التَّعديل للعقد 
 قبول التَّعديل .ومالبث أن تبدل الحال وأتجه الرأي إلى 



45 
 

مني  -أ  مبدأ حظر التَّعديل الزَّ
وقع إقراره في قرار مبدئي صادر عن محكمة النَّقص الفرنسية، إذ قضت برفض  -ب

رغم شكوى الدائن من أن المبلغ أصبح زهيًدا الزيادة في المبلغ المالي المتفق عليه
 مما يحدث إخالالً لتوازن العقد .

من ، واإلنصاف ، ال يبرران تعديل العقد ، إذ يعد  وذكرت المحكمة أن عاملّي الزَّ
جوع في العقد ثانيًا   ذلك التَّعديل مخالفًا لمبدأ القوة الملزمة أوالً ، و لقاعدة عدم الرُّ

وأشترطت المحكمة وجود نص صريح يجيز هذا التَّعديل ، أو إتفاق الطَّرفين على 
 إجرائه .

مني : مبدأ قبول -ت  التَّعديل الزَّ

أخذت بعض التَّشريعات العربية واألوروبية بفكرة الظروف الطارئة ، وأجازت 
اهنة  -للقاضي  أن يقوم  –متى أصبح اإللتزام مرهقًانتيجة الظروف واألوضاع الرَّ

د اإللتزام إلى الحد المعقول  –وذلك بعد عقد الموازنة بين مصلحة الطَّرفين  –برَّ
 أقتضت العدالة ذلك . وذلك متى ما 

و هذا هو موقف المشرع العماني الذي اجاز للمحكمة تبعا  للظروف و بعد 
الموازنة بين مصلحة الطرفينان ترد االلتزام المرهق الى الحد المعقول  من جهة 

 ق م م (. 159بطالن كل شرط مخالف )م من جهة ثانية و الذي اقر 

 

 ياثر العقد النسبالقسم الثاني 

 

فال  –إذا كان العقد ملزًما للطَّرفين ، فإنه ال يكون بطبيعة الحال ُملزًما للغير  
 .عينجر للغير ضًرر وال نفع

إال أن التَّفرقة بين كٍل من طرفَّي العقد، و الغير، تثير شيئًا من الصُّعوبة، حيُث *
يحدث أن يكون هنالك أشخاص غير متعاقدين، وليسوا غيًرا، ولكنهم يخضعون 

 بنود العقد، يشكلُّون صنفًا ثالثًا يعرف باسم : الخلف .ل

 

  أطراف العقداالول    الفصل 

يعدٌّ طرفًا في العقد : كل من أبدى رضاه بالتعَّاقد  سواًء كان حاضًرا أم 

 غائبًا ) من صدرَّ منه القبول أواإليجاب 

ح  * وانتقال العقد النيابة في التعاقد العقد مسألتين ، ُهما  أطرافوتطرَّ

 الى الورثة
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 ( ) التعاقد بالنيابةالنّيابة في التَّعاقد  -أ

هي حلول إرادة النَّائب، محل إرادة األصيل في إبرام تصرف قانوني ، مع إضافة 
ف إلى  كـأن يتم : التعاقد من قبل شخص مع [شخص األخير . الآثار هذا التَّصرُّ

 -أي األول  –ملك األصيل  شخٍص أخر عن طريق النيابة في بيع عقارعلى
ادة النائب والمشتري ، أما آثار العقد من حقوق وإلتزامات فإنها  فينعقد البيع بإرَّ

 الضمان وله الحق في الثَّمن  االلتزام بالضمان يتحمل  إذ  تُّهم شخص األصيل فقط

 

 ماهو مصدَّر النّيابة ؟ /1

 ثالثة مصادر رئيسية للنيابِة 

ف : األب هو النَّائب الشَّرعي والقانوني عن [:  القانوننيابة تنشأ عن طريق   -١
 . ]اإلبن القاصر  

الموكل و  –نيابة تنشأ عن طريق اإلتفاق : عقد الوكالة بين األصيل والنائب   -٢
 .الوكيل

 صادر من المحكمةنيابة تنشا عن طريق القضاء أي بحكم  3

 هو الوصيةو يوجد مصدر اخر و

 

 / لمن تعود آثار النّيابة ؟ 2

ف القانوني الذي أبرمهُ النائب تُضاف وتُخص شخص  إن آثار التَّصرُّ
األصيل هو من يصبح دائنًا ، وهو فاألصيل فقط ، ال شخص النائب . 

 من يصبح مدينًا  
 
 
 

 إنتقال العقد إلى الورثة  -ب

فيه فحسب، بل يلزم ورثتهما أيًضا   األصٌّل هو أن العقد ال يلزم طرَّ
ف : إذا الناشئة عن العقد الى الورثة [واإلتزامات  فتنتقل الحقوق

 . ]مات المؤجر فإن حقوقه وواجباته تنتقل للورثة  

كـ : [لكن هذا األصل يجري إستبعاده في بعض العقود التي تنتهي بموت المتعاقد  
الى عقد الوكالة الذي ينتهي بموت الوكيل أو الموكل ، وعقد المقاولة فال ينتقل 

  ورثته
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 : الثاني    الغير ) األجنبي عن العقد ( فصل ال

،   -ال بصفة أصيلة ، وال مباشرة  –هو : من لم يكن طرفًا في العقد 
 وال خلفًا ألحد طرفيه .  

فال  –أي : الغير –إن القاعدة هي عدم إنصراف آثار العقد لمن هو أجنبٌي عنه *
 غيريرتب العقد التزاما في ذمة ال

 هلكن  يكسبإلتزاًما . الغير يحمل الأنه  بذلك:أن للعقد أثر نسبي ، ويقصد  ويقال:*
 ( 162حقًا ) م 

و بالرغم من أنه ال   التعاقدي. فالغيرولكن يكون الغير شريًكا في خرق اإللتزام *
يكون ملزًما بإحترام الحقوق الناشئة عن العقد ،  –يكتسب حقًا وال يحمل إلتزاًما 

مثاله : [كما أنه قد يصبح مسؤوالً في حال عدم تنفيذ العقد من قبل أحد طرفيه . 
أن يقوم شخص بتشغيل عامل ، مع علمه بأنه مرتبط بعقد عمل أخر / أو أن 

وما يزال الوعد  –، مع علمه بأن البائع قد وعد غيره به يشتري شخص عقاًرا 
 . ]  -قائًما 

 ، ُهما : ويطرح الغير مسألتين*

    اإلشتراط لمصلحة الغير  -أ

 

على الطَّرف   -المشترط   –عقد يشترط فيه أحد المتعاقدين  
)م  المستفيد –بأن يلتزم تجاه  شخص ثالث  –المتعهد  –األخر 
 ق م م( 164)م المشارطة يعرف العقد باسم  ( 163

 أطرف هذا العقد  هما   المشترط  و   المتعهد .*

وهذا  –، فال يُعد طرفًا . إال أنه يستفيد من عقد ليس طرفًا فيه المستفيد أما*
 إستثناء حقيقي لقاعدة

 نسبية أثر العقد من حيث األشخاص 

 :أمثلة وتطبيقات على اإلشتراط لمصلحة الغير *

المثال األول : أن يهب شخًص ) االمشترط( ، شيئًا ألخر ) المتعهد ( ، 

 ويشترط عليه دفع إيراد مرتب مدى حياة طرف ثالث ) المستفيد ( .

المثال الثاني : أن يؤمن شخٌص ) المشترط( ، على حياته بشركة تأمين ) المتعهد   
 ( .ونعائلته ) المستفيد افراد لفائدة 
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المثال الثالث : أن يؤمن شخٌص على بضاعة ، ضد الغرق أو الحريق .لفائدة   
 من ستؤول له ملكيتها

جميع تطبيقات اإلشتراط لمصلحة الغير تعد خروًجا عن األثر النسبي للعقد 
يكتسُب حقًا من عقٍد لم يكن طرفًا فيه ، فالعقد يٌبرم  –إستثناًء  –فالمستفيد ُهنا 

 المستفيد يكون أجنبيًا عن العقد . والمتعهد بينما أساًسا بين المشترط

او غير معين وقت  شخصا مجتمل الوجود في المستقبل و يجوز ان يكون المستفيد
 ابرام العقد

 من ق م م 163حول اثار عقد المشارطة تراجع المادة 

 

ي ير:ثُــنائي التَّكوين ، ثُّالثلمصلحة الغ إذًا فاإلشتراط 

 األثار .

 

  التَّعهد عن الغيرب   : 

 تعهد شخص ، بحمل الغير على االلتزام بأمر ما .  

 ] مثاله :تعهد الولي بأن يوافقه منظوره على التَّصرف ، عند
شد   . ]بلوغه سن الرُّ

 * ويفترض التَّعهد عن الغير وجود عقدين ) عقد حالي ، وعقد
 محتمل ( .

 

 الحصول على إقرار يتمثل في   :  -المباشر  –العقد الحالي  -١
ادر منه .  الغير  للوعد الصَّ

 * ، ادر منه ال يلزم المتعهد عن الغير ، هذا الغير بالتعَّهد الصَّ
 بل بالوفاء باإللتزام بعمل الشيء محل التَّعهد .

 * فإذا أقر  –و ال يعد التَّعهد عن الغير إستثناًء لمبدأ نسبية العقد
 الي يكون قدالغير العقد المحتمل ، فإن العقد الح

   نُِفذ ،  أما إذا رفضه ، فإن العقد الحالي ال يُنفذ ، ويحكم على
 .المتعهد له –الواعد بالتَّعويض لصالح معاقده 

 العقد المحتمل :  -٢ 
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 *. ال يلزم العقد المحتمل الغير 

 * يبقى الغير حًرا في أن  يقبل العقد  فيبرم العقد بأثر رجعي
ال و في حالة الرفض   –أو يرفضه  -لتاريخ إلتزام الواعد 

 . -أي وجود  يصبح للتعهد

و ينسجم  لم ينظم قانون المعامالت المدنية التعهد عن غير

ال يرتب التزاما في ذمة هذا الموقف مع المبدا بان العقد 

 الغير

 

 الخلف الفصل الثالث  

 يفترض مفهوم الخلف : إنتقال الحقوق .*

 فالّشخص الذي إكتسب حقًا ، يُعدُّ خلفًا للشخص الذي أحال إليه هذا الحق.*

، يعدُّ سلفًا لمن إنتقل إليه  -ويسمى الُمحيل  –والشخص الذي أحال هذا الحق *
 الحق .

 أنواع الخلف *

 الخلف العامون   -أ

 خلف ؟لبصدد هذا النَّوع من اس / متى نكون 

إذا وردَّ إنتقاٌل مجموعة من الحقوق بأكملها ، أو بنسبة من الذمة المالية, إلى 
 ورثة األطراف المتعاقدين .

 س / من هم الخلف العامون لألطراف المتعاقدين ؟

 تُكن .هم ورثتهم ، والموصى لهم بنسبة من الذمة المالية أيًا 

 لعامون بمثابة األطراف المتعاقدة ؟س / لماذا يُعد الخلف ا

ف : عقد اإليجار على سبيل المثال ينتقل لورثة كل من [ ألن العقد إنتقل إليهم .
 . ]المؤجر والمستأجر  

 

 الخلف الخاصون   -ب
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 س / متى نكون بصدد هذا النَّوع من األخالف ؟

من إكتسب ملكية عقارمعين كإذا إقتصر ورودَّ إنتقاٌل على شيٍء ، أو حِق معُين .
 .بالهبة 

س / هل يلتزم من إكتسب عقاًرا ، بالعقود التي أبرمها سلفه ، قبل 

 تاريخ الشراء أو الهبة ؟

 في اإلجابة شيء من التَّفصيل، 

عدم  –إنشاء حق  إرتفاق  مثل فبالنسبة للعقود التي يكون محلها إنشاًء حٍق عيني 
 فهذه تنتقل لكل من إكتسب ملكية الشيء . . ] -علو العقار عن إرتفاع معين 

فتتعين .  ]كـ : حق التأمين  [أما بالنّسبة للعقود المتعلقة بالحقوق الشخصية 
 التَّفرقة بين حالتين ، هما :

 

إنتقال العقود اإليجابي  : ففي غياب النَّص الذي ينظم اإلنتقال ، يجري   -١
جوع  الى إرادة الطَّرفين المتعاقدين   .الرُّ

ف : إذا تعهد عامل لمالك مطعم بأن ال ينافسه ، فإن هذا الحق ينتقل لكل من [
 . إكتسب ملكية هذا المطعم  

وإذا جرى بيع : لشيٍء مؤمٍن عليه ، فإن عقد التأمين ينتقل للمالك الجديد لهذا [
 . ]الشيء  

فيه  وكذلك الضمان العشري : فهذا الضمان محموُل على المقاول ، ويكون ملزًما[
تبدأ من تاريخ تسليم  -سنوات  10بضمان العقار الذي قام ببنائه ، وذلك لمدة 

، ويكتسب هذا الحق في مواجهة المقاول ، كل من إكتسب ملكية هذا  -البناء 
 .العقار

إنتقال العقود السَّلبي : اإللتزامات المتعلقة بشيء ال يعارض بها مكتسب هذا   -٢
 ة للعقد .الشيء ، يكون غيًرا بالنسب

فمن إشترى عقاًرا : ال يكون ملزًما بالعقد الذي أبرمه المالك األول مع المقاول ، [
 . ]بإصالحات للمبنىوالمتضمن التزام هذا األخير  ببناء طابٍق جديد أو  القيام 

إذًا فااللتزامات المتعلقة بعقد المقاولة ال تنتقل إلى المالك 

 الجديد .   
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  جزاء عدم الوفاء بالعقد البلب الثالث 

بما أن للعقد قوة ملزمة ، فإن في عدم الوفاء به مخالفة للشريعة والقانون في آٍن *
 واحد .

أن يطالب معاقده  بأن يؤدي عين  –في حال عدم الوفاء بالعقد  –ويكون للدائن *
المطالبة بإعادة السيارة  مثل يُسمى بـ التَّنفيذ العيني .  ما أتلزم به ، وفق مبدأ 

 . ]المستأجرة نفسها التي لم يؤد مستأجرها أجرتها 

، فيجري ]كـأن يُتِلف  المستأجر السيارة [وقد يتعذر أحيانًا اللجوء إلى هذا التَّنفيذ *
عوًضا عن التَّنفيذ العيني  للدائن مبلغا ماليا بان يؤدي إلزام المدين في هذه الحالة 

الوفاء  لعدم وهذا هو الجزاء المشترك –عن طريق التَّعويض، يسمى التَّنفيذ 
 بالعقود 

 بالعقود الملزمة للجانبين ان خاص نويوجد جزاء

  . 

 : التعويضالمشترك لعدم الوفاء بالعقود الجزاء   االول القسم 

التي تنشأ بسبب إخالل أحد  -ويفترض توفر أركان المسؤولية المدنية التعاقدية *
 . -ه منها ئبإلتزامه ، مع غياب سبب من أسباب إعفاالمتعاقدين 

 أركان المسؤولية التعاقدية وهي :*

   -خطأ المدين  و هو االخالل بعقد   1              

 -الحاق ضرر بالدائن  2             

 أن يكون الضرر بسبب الخطأ  وهو ما يعرف بعالقة السببية  -3

 

 العقديالخطأ االول الفصل 

 
  مؤاخذتههو : إنحراف في سلوك المِدين ، يؤدي إلى 

 االمثلة عديدة و ال تحصى

 وقد يكون إيجابيًا ، وقد يكون سلبيًا .*

 الخطأ اإليجابي : قيام المتعاقد ،  بفعل ما يجب تركه . -أ
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 . ]كأن : يقوم المودع لديه ، بإستخدام الوديعة المودعة عنده [

 لما يتوجب عليه فعله .الخطأ الّسلبي : ترك المتعاقد ،  -ب

 كأن  يمتنع المودع لديه من تقديم الماء والطعام للحيوانات المودعة لديه مما[
 . ]موتها  و مثاله ايضا عدم قيام الطبيب بأداءالفحوصات الالزمة  في يتسبب  

مخطئًا أم ال ، فإننا نقوم بمقارنة  –المدين  –ولكي نعرف ما إذا كان الشَّخص *
سلوكه بين الفئة التي ينتمي لها .فلو أن : المدين طبيًب ، فيقارّن سلوكه ببقية 

 . ]  كبام لم يرتاألطباء لمعرفة ما إذا إرتكب خطأً 

 

 -ويثير الخطأ مسألتين ، هما :*

 اثبات الخطأ العقّدي :  -أ

 يرتبط اإلثبات بطبيعة الخطأ العقدي ، والذي يختلف بإختالف موضوع اإللتزام .

 ويميز القانون الوضعي بين نوعين من اإللتزام ، ُهما :*

كـ: إلتزام الطبيب بتشخيص المرض [اإللتزام ببذل عناية :   -1

وصرف الدواء ، فلو لم يؤد هذا الدواء مفعوله على الوجه المطلوب ، 

بذلك المريض إلى نتيجة إجابية ، فإن الطبيب هنا ، ال  ولم يتوصل

يتحمل مسؤولية عدم الشفاء ، بينما يكون محاسبًا ومحالً للمسؤولية ، 

في حال قام بصرف دواء تسبب بأثار جانبية للمريض ، مع علمه 

 . ]بإمكانية حدوث مثل هذه المضاعفات  

كـ: إلتزام الناقل بإيصال المسافر إلى [اإللتزام بتحقيق نتيجة :   -2

وجهته المقصودة سالما . فلو لم يوصل الناقل المسافر ، أو تسبب 

بإضراره إما بتأخير أو إصابات ونحوه ، فإن الخطأ يكون في االخالل 

 –الدائن  –ال يحتاج المسافر فبعقد النقل ، والخطأ هنا مفترض ، 

 .إلثباته 

 

 أصناف ) أوصاف ( الخطأ :  -ب
 تدرج الخطا
 أعلى الدَّرجات  –الخطأ العمد   1 -０
１-  

 -  
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 الخطأ غير المغتفر  -2

 

 

 الخطأ الجسيم    3

 

 

 الخطا اليسير  4

 

 

 الضَّرر الفصل الثاني 

هو ركن من أركان المسؤولية المدنية ، سواء كانت تقصيرية أو 
 تعاقدية .

 قد يكمن في المساس  بمصلحة مالية أو غير مالية .و*

 

 : الضَّرر باإلخالل بالعقدعالقة *

ال يقتصر معنى اإلخالل بالعقد على عدم الوفاء به ، بل يمتد ليشمل 
 التَّنفيذ المعيب ، و المتأخر .

 

فيؤدي عدم وفاء المدين بما إلتزم به إلى إلحاق الضَّرر :  -–التَّنفيذ المعيب   -أ 
 بالدائن .

كما لو : سلم البائع بضاعة للمشتري من النَّوع الرديء  [قد يكون جزئيًا أو كليًا . *
. 

التأخر في الوفاء  : فيكون المدين قد وفى بكامل الديون التي عليه ، ولكن   -ب
بعد إنقضاء األجل المتفق عليه . فقد يتسبب هذا التأخير بإلحاق الضَّرر للدائن ، 

 .مخالفاال اذا وجد نص  رويكون لزاًما في هذه الحالة على األخير ، إثبات الضر

 عناصر الضَّرر وأنواعه :*

الرأي السَّائد هو قبول التَّعويض عن الضَّررين المادي والمعنوي 
اجمين عن اإلخالل بالعقد .  النَـّ
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الضَّرر المعنوي ) األدبي ( : ما يصيب الشَّخص في مصلحة غير مالية .   -أ 
كـ: األلم الذي يشعر به المسافرالذي تعرض الى حادث  أثناء السَّفر / واأللم الذي [

.و كذلك ما يشعر به االنسان  ]يشعر به الشَّخص عموًما في كرامته أو عاطفته 
 في حالة تشوه نتيجة حادث.

الضرر المادي  : ما يصيب الشَّخص في مصلحة مالية = سواء نتيجة   -ب
 ضرر بدني . ضرر مادي بحت ، أو

 مثال على الضَّرر المادي البحث : تلف الوديعة بسبب تقصير المودع لديه.[

مثال على الضَّرر المادي الناتج عن ضرر بدني : ما يتحمله المسافر المصاب [
نتيجة انقالب وسيلة النقل من نفقات االقامة في المصحة و مصاريف التداوي و 

 .النفقاتشراء االدوية إلى غير ذلك من 

 عناصر الضَّرر المادي*

مثال: تعرض الشخص لحادث [المصاريف المترتبة على الضَّرر    -١
 . ]وتكبده مصاريف العالج  

مثال : لو تعرض سائق أجرة لحادث [فواّت الّربح و الكسب  
 طائرة أقعده الفراش وحرمه من كسب العيش  

 

 عالقة السَّـببيـة  الثالث الفصل 

 
بين فعل المدين ، أي بين الخطأ والضَّرر  رابطة ال المقصود بها

 والضَّرر الذي أصاب الدَّائن ( . 
 وهذه العالقة مشترطة للحكم بإلزام المدين بالتَّعويض.*

ويؤدي إشتراط هذه العالقة إلى رفض التَّعويض في صورتين تكون *

 العالقة السَّببية مشكوكةً فيها ، وهاتان الصورتان ُهما :

 

 الصُّورة األولى : الضَّرر غير المباشر 

 ى المشتري فلو أن رجالً باع بقرة مريضة بمرٍض معٍد ، وأخفى عل 

وقبض ثمنها و تسليمها مرضها ، مما تسبب بموت هذه البقرة بعد بيعها 

، باإلضافة إلى إصابة بقية مواشي وحيوانات المشتري ، األمر الذي 

ر قادر على إحياء أرضه وزراعتها ترتب عليه أن أصبح هذا الرجل غي

، وبالتَّالي تراكمت عليه الدُّيون وأصبح معسًرا ، فقام دائنوه بالحجز 
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ول عن على ممتلكاته وتصفيتها ، فهل أن صاحب البقرة األصلي مسؤ

 ؟ ضراركل هذه اال

ً عمديًا ، ويدخل في مفهوم التَّغرير ،  ال شك أن هذا الكتمان يعُد خطأ

من  –البائع مسؤوالً عن الضرر الذي حدث جراء بيع البقرة فيكون هذا 

وهو ضرر مباشر ، ويكون لزاًما عليه   –موتها وموت بقية الحيوانات 

التَّعويض . ولكنه ال يكون مسؤوالً عن الضَّرر الذي أصاب المشتري 

من خسائر و ديون ، أدت لخسارة أرضه وحرفته ، فعالقة السببية هنا 

هي غير مباشرة ، يترتب عليها ضرر غير مباشر غير مشكوك فيها ، ف

 . نهع قابل للتعويض

 

 

 الصُّورة الثَّانية : الضَّرر غير المتوقع 

توجد أحيانًا أضرار غير متوقعة تحدث بالنسبة للمدين ، ويترتب على 

مع أنها  –كونها غير متوقعة ، عدم إلزام الطرف األخر بالتَّعويض 

 . -خالل باإللتزام التَّعاقدي نتيجة حتمية ومباشرة لإل

تحوي مجوهرات ومبالغ  -فلو أن ناقالً جويًا تسلم حقيبة من مسافر 

، ثم ضاعت هذه الحقيبة ، فال يجوز لممتلكها أن يطالب بقيمة  -ضخمة 

 محتويات هذه األمتعة ، لماذا ؟ألن الضَّرر غير متوقع .

 

 

 عدم الوفاء بالعقود الملزمة لجانبين ب ان الخاصان جزاءال  الفسم الثاني

 يختلف الجزاء بإختالف الصُّورة ، وهذه الصور هي :*
  عدم الوفاء المبررالصُّورة األولى : 

و جزاؤه هو انفساخ العقد  عدم الوفاء غير المنسوب للمدين يعرف بو 

 .( 1/ 172)م  أي ينتهي من تلقاء نفسه

: فيكون عدم الوفاء بالعقد راجعا  الحالة األولى : عدم الوفاء الوقتي
مثال: تعذر العامل عن الوفاء بعقد العمل نتيجة التَّجنيد [لمانع وقتي 
 جزاء هو  تعليق العقد ..ال ]اإلجباري 

مثال: أن ينهدم العقار نتيجة [: : عدم الوفاء غير الوقتيالحالة الثانية 
 ت إنفساخ العقد من وقمعلوم االيجار الزلزال فيعفى المستأجر من سداد 

 . هو االنفساخه ؤجزا.  
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   عدم الوفاء غير المبررالصُّورة الثانية : 

 وله جزاءان ، الدَّفع بعدم تنفيذ العقد و الفسخ لعدم التنفيذ .

 

 الدَّفع بعدم التَّنفيذ  ا

 يكون لكل طرٍف متعاقد ، الحق في اإلمتناع عن أداء اإللتزام ، وذلك متى 

 األخر بالوفاء  بإلتزامه .لم يقم الطَّرف 

 .لم يدفع المشتري الثَّمن  اذا للبائع اإلمتناع عن تسليم المبيع ف

 مثل التزام البائع بالتسليم  و يشترط ان يكون االلتزامان متزامنين

 بدفع الثمن في البيع نقدا )أي بثمن معجل الدفع(و التزام المشتري 

 معلقا على  اذا كان احد االلتزامينلذا ال يمكن اللجوء الى الدفع بالتنفيذ 

 اجل و مثاله في البيع بالتقسيط ال يمكن للبائع شرط او مضافا الى 

 .ثمنأن يدفع بعدم تنفيذ المشتري التزامه بدفع ال

 

 م التنفيذلعد الفسخ 2

 

 

 قضائيًا .لكن له نفس االثار و اماالفسخ إما إتفاقيًا ، يكون 

 االتفاقيالفسخ القضائي و الفسخ  1

 الفسخ القضائي  

 قاض و صدور حكم أمام المحكمة  فسخ العقد  دعوىبالدَّائن  يفترض قيام  
 .ق م م ( 171م )، وذلك لعدم وفاء المدين بما تعهد به بالفسخ 

يبرر ذلك بفكرة  و  ( 171)م األصل هو أن الفسخ يهم العقود الملزمة لجانبين *
 . -التَّرابط بين اإللتزامات 

مثال: [ ولكن ، توجد هنالك عقود ملزمة لجانب واحد ، تقبل الفسخ إستثناءً *)
 . (إخالل المقرض إللتزامه في عقد القرض بفائدة 
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والذي يترتب عليه  –ويتعين توافر الشُّروط لكي تُصدر المحكمة حكًما بالفسخ *
 . -عدة أثار 

 شروط الفسخ القضائي : *

 أيوجوب أن يكون عدم الوفاء باإللتزام راجعٌا إلى شخص المدين   -١

٢-   ً  .أن يكون المدين قد إرتكب خطأ

 وال عبرة هنا بُحسن  النّية أو سوئها.*

 

 االنفساخ لوجود الشرط الفسخي الفسخ اإلتفاقي

  

عدم الوفاء  عندمن تلقاء نفسه أي يعتبر مفسوخا :ينفسخ العقد  صيغة ا لشرط*
اشئة عنه .  ق م م ( 170)م باإللتزامات النَـّ

فيفترض إحتواء العقد المبرم  على بنٍد ينُص بفسخ العقد تلقائيًا ، وذلك عند *
 إخالل أحد الطَّرفين بإلتزامه .

للحصول  للقضاء وذلكتجنِيب الدائن عناء اللُّجوء  ذلك فيوتكمن الفائدة من *
 على حكٍم بالفسخ .

ويعدُّ هذا الشَّرط ، متداوال في التَّطبيق نجده في : عقود القرض و اإليجار و *
 . البيع بالتَّقسيط 

 ويطرح مسألتين ، ُهما :*

 صحة الشَّرط الفسخي   -أ

و قد اكد وذلك تبعًا لمبدأ الُحرية التَّعاقدية  –األصل هو مشروعية الشَّرط الفسخي
العقد مفسوخا من تلقاء نفسه في نص قاض بجواز االتفاق على ان يعتبر المشرع 

، فاللجوء للقضاء ألجل الحكم بالفسخ ليس أمًرا واجبًا ، كما أن  -( 170) م 
 النظام العام ال يهتم بهذا األمر 

في فسخي ولكن ، قد يحدث وأن يصدر نٌص مخالف ، يمنع تضمين الشَّرط ال 
 بعض العقود .

 

 الشَّرط الفسخي  اثر -ت
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أي انذاره بورقة رسمية ال يعفي الشرط الفسخي من اعذار المدين 
 من اوراق المحضرين

 من ق م م ( 170لكن يمكن االتفاق على خالف ذلك )م 

بالّصيغة التَّالية :" ينفسخ العقد بمجرد حلول  فسخيقد يجري تحرير شرط  *
 "  ، وذلك بال إعذار أو أي شكلية أخرى  -دون أداء اإللتزام  –األجل 

 

 آثار الفسخ و االنفساخ  2

ابطة التعاقدية  . -مبدئيًا وبأثر رجعي  –يترتب عليه زوال الرَّ

وال بمثابة إعادة * مع اداء  .ما كان عليه قبل التَّعاقد الحال إلىويكون هذا الزَّ
 ق م م ( 173) م  الحقوق المترتبة على ذلك

 ق م م ( 173يحكم بالتعويض ) م اذا استحال ذلك

 س / ماذا لو كان العقد المفسوخ من عقود المدة ؟

فَسخ العقد بالنّسبة للمستقبل بيكون الفسخ بال آثر رجعي، فينهي الحكم الصادر 
في صورة فسخ عقد إيجار أو انفساخه ال فإفقط، وال يمس اآلثار السابقة عليه 

التي دفعها و ذلك عن المدة التي انتفع بها بالعين  يسترد المستأجر المبالغ
 .ةالمؤجر

 

 المبحث السَّابع  انحالل العقد 

 ( 167م )

 هو إحدى صور  زوال العقد .*

 ا فالعقد يزول بالبطالن *

والعقد الصَّحيح يزول باإلنقضاء) أي : تنفيذ اإللتزامات الناشئة عنه ( ، كما قد  
 يزول باالنحالل ) أي : قبل تنفيذه ( .

 

 +و ينحل العقد باالسباب التالية 
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  إلغاء العقد   -السَّبب األول :

ابطة العقدية ، دون أثر هو : تصرف قانوني ، بإرادة منفردة ، تنحل به * الرَّ
 رجعي .

من  –ويقتصر على العقود الزمنية  القانون وهذا السَّبب يقره * التي يكون الزَّ
أمين   ي .كـعقد   –عنصًرا أساسيًا فيها   . ]اإليجار و التَـّ

 

 أنواع االلغاء*

 القانونياإللغاء    -أ

فيجيز النظام إلغاء بعض العقود ، وذلك عن طريق اإلرادة المنفردة .كـعقد :  
 ة بطبيعتهاو هي من العقود غير االزم الوكالة ، اإليداع ، وإعارة اإلستهالك  

 اإللغاء اإلتفاقي    -ب 

 فيتفق طرفا العقد ، على إلغاءه ، قبل إنقضاء مدته ، متى رغب بذلك أحدهما . 

فيتفق : كل من المؤجر والمستأجر على أحقية كل منهما في إلغاء العقد في أي [
 . ]وقت ، وذلك عبر اإلخطار  

 

 

جوع في العقد    -السَّبب الثَّاني :  الرُّ

والمثال الموضح لهذا السَّبب هو :جواز رجوع الواهب في الهبة ، في الحاالت *
 التالية :

 هما .رجوع أحد الوالدين في هبة إبن  -١

كـأن : يخل الموهوب له بواجب من واجباته ويرتكب [وجود العذر المقبول   -٢
 . ]جحوًدا كبيًرا  

 إذا أصبح الواهب عاجًزا عن أداء إلتزاماته وواجباته المعيشية .     -٣

 بعد الهبة .ابن إذا ُرزق الواهب ب  -٤

جوع   -٥  لهبة .في صدور اإلذن القضائي بالرُّ
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 اإلقالة ) التَّقابل (    -السَّبب الثالث :

هي : إتفاق بين متعاقدين ، على حل العقد ، بحيث تنقضي االلتزامات التي لم *
 .ق م م ( 168نوع من الفسخ ) م و هي تنفذ ، والتي تم البدء بتنفيذها 

كـأن يرجع البائع والمشتري عن عقد البيع : فتعود ملكية الشيء محل العقد للبائع [
و  في المجلس و بالتعاطيتتم بااليجاب و القبول  168)م  ]بموجب عقد اإلقالة 

ق م  169) م  د وقت االقالةبشرط ان يكون المعقود عليه و موجودا في يد المتعاق
 .م (.

 منالقانونية   تصرفاتتوافر ما يشترط في سائر الويشرط لقيامها وصحتها ، *
 وسبب.أهلية وتراض ، ومحل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

التصرف االنفرادي الباب الثاني:  
 

 بيان مفهوم التَّصرف اإلنفرادي 

هو  : تصُرف قانوني ، يترتب عليه إلتزامات ، في ذمة الشَّخص ، 

 174و ذلك في االحوال التي نص عليها القانون ) م بإرادته المنفردة 

 ق م م (

 مثاله : الوعد بجائزة  [

أو التصرف الصادر عن اإلرادة  –وتتعيّن التَّفرقة بين التَّصرف اإلنفرادي *
 ، والعقد الملزم لجانب واحد . -المنفردة 

حادي من ، وأ -النشأة  –العقد الملزم لجانب واحد : ثُنائي من حيث اإلنعقاد *
 حيث األثار .

مع أنه ال يكون إلزاميًا إال على طرف واحد  –فـال ينشأ إال بتطابق إرادة الطَّرفين 
- . 

، وأحادي أيًضا من  -النشأة  –التَّصرف اإلنفرادي: أحادي من حيث اإلنعقاد *
و هو التطبيق الوارد في قانون المعامالت حيث األثار . و مثاله الوعد بجائزة.

 ( 175م ة )المدنب

على ثالث فقرات تحتوي المادة المذكورة  

توضيح الوعد بجائزة و اثره االلزامي 1  

حالة عدم تحديد جواز الرجوع في الوعد بجائزة في  2

 الواعد اجال للقيام بالعمل

عدم سماع دعوى المطالبة بالجعل بمضي ستة اشهر  3

.اعالن العدول  من تاريخ   
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ةالوقائع القانوني الثاني: الجزء  
 

 

 

 

 

  غير إرادية لاللتزام هي مصادر

 .   او الفعل الضارالعمل غير المشروع     -1
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 شبه العقد او الفعل النافع  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  فعل الضارالوأ العمل غيرالمشروع  الباب االول

  

و التي بين المشرع احكامها في  .غير التعاقديةويتمثل في : المسؤولية المدنية *
 من قانون المعامالت المدنية  200الى  176المواد من 

و قد وتُعرف المسؤولية على أنها : اإللتزام بتعويض الضَّرر الواقع على الغير .*
فاعله بالتعويض و لو كان غير ان كل اضرار بالغير يلزم  176ورد في المادة 

 مميز

 

 أنواع المسؤولية  *
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 المسؤولية الجزائية و المسؤولية المدنية :   -التَّقسيم األول :

 

 الجزائية : إذا كان الفعل الضَّار جريمةً .المسؤولية  نكون بصدد *

 ] كمن : أطلق النَّار على  الغير ، فمرتكب هذا الفعل يستحق عقوبة جزائية [

ار ال المس نكون بصدد * أي هو فعل غير جريمة،  يعدالمدنية: إذا كان الفعل الضَّ
 . لكن يلحق فاعله جزاء خاصة دفع تعويض للمتضررجزائيا  مؤاخذ عليه

 ] من خالل إلزام الطرف المخطئ بدفع الغرامة  [

 

المسؤولية المدنية التعاقدية و المسؤولية المدنية غير التَّعاقدية    -التَّقسيم الثَّاني :
 التَّقصيرية  –

 عبر اإلخالل باإللتزام التَّعاقدي . التَّعاقدية :م  تنشأ *

كإهمال : المقاول وعدم إستخدامه لكمية اإلسمنت ونوع الحديد المشترط للبناء ، [
 ] مما تسبب بإنهدام المبنى 

التزام عن اإلخالل ب التَّقصيرية : إذا كان الضَّرر غير ناتجً م  تنشأ *
  .كالضَّرر الناتج عن  الحادث المروري تعاقدي

 

 و تطورها أساس المسؤولية التَّقصيرية *

 كرالخطا و المخاعلى فكرتين ، ُهما م  تقوم 

 الخطأ  -أ

 وتعرف المسؤولية القائمة على هذه الفكرة بـ المسؤولية الشَّخصية . 

 يكون فيها الشَّخص مسؤوال إال إذا إرتكب خطأً . فال

 المخاطر  -ب

 وتعرف المسؤولية القائمة على هذه الفكرة بـ المسؤولية الموضوعية . 

.فكل من هو  رتكبأم لم ي ارتكب خطاويكون فيها الشَّخص مسؤوالً ، سواًء *
مسؤول عن : نشاط تجاري أو صناعي ، يتحمل مخاطر وتبعات هذا النَّشاط ، 

 . ويكون التعويض عن الضرر هو المقابل البديهي لألرباح التي يجنيها  



65 
 

 

 

 

 تطور فكرة المسؤولية التَّقصيرية عبر التَّاريخ *

، المسؤولية التَّقصيرية من فكرة الخطأ و المؤاخذة  انطلقت فكرة 
فكانت عبارة عن مسؤولية شخصية ، ال يحصل المتضرر فيها على 

 . خطا من جانب محدث الضررالتَّعويض ، إال إذا أثبت 
 

، وذلك مع نمو فكرة المؤاخذة على الخطأ ،  مفترضةال تظهر األخطاءثم بدأت  *
 وإستمرار المسؤولية الشَّخصية 

مؤاخذًا ويتهم بأنه أرتكب خطأ  ابوهضرًرا بالغير يكون قاصر طفل  حدثفإن أ
 . و رقابته تربية إبنه بواجبمتمثال االخالل 

المسؤولية  أوالمؤاخذة فظهرت أت تغيب فكرة الخطأبدومالبثت حتى  *
على فكرة الضَّرر ، والتي يكون فيها الشخص  الموضوعية المبنية

 مسؤوالً ولو لم يرتكب خطأ .
 

ا بشكٍل أكبر  * ا ، تطور مفهوم المسؤولية التَّقصيرية ، وبات منحاز  وأخير 
 المسؤوليةللطرف المتضرر ، وقد ساعد في ذلك ظهور تأمين 

 .عن الحوادث المروريةتأمين المسؤولية هوأهم تطبيق لتأمين المسؤولية و [

 

 

 

 : أركان المسؤولية التَّقصيرية *

 وجود فعٍل ضار  وضرر  وعالقة سببية بينهما . وتفترض المسؤولية التَّقصيرية*

 
 الفعل الضَّار   -أوالً :

 

 فتشتمل المسؤولية التَّقصيرية على *

 مسؤولية الشَّخص عن فعله الشَّخصي .  -1
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 مسؤولية الشَّخص عن فعل الغير .   -2

 مسؤولية الشَّخص عن األشياء التي في حفظه.  -3

 

 

 الضَّرر   -:ثانيًا 

 ةاألذى ، الذي يصيب الشَّخص ، نتيجة المساس بحق من حقوقه ، أو مصلحهو : 

 من مصالحه المشروعة . 

ٌ ويعد الضَّرر ركن* لقيام المسؤولية المدنية بشكل عام ، ففي غيابه ، ال  ا ضروريٌ ا
 غياب المصلحة . بناء علىتقبل دعوى المسؤولية ، وذلك 

 

 قابالً للتعويض .من الممكن أن يكون الضَّرر المستقبلي *

 

ليكون قابالً للتعويض في الضرر س / ما هي الُشروط الواجب توفرها 

 ؟

أن يكون الضَّرر متحققًا : وعسكه الضَّرر اإلحتمالي الذي ال يقبل التعَّويض   -١
  - في الضرر المحققوالفرق بينهما يكمن في عنصر فوات الفرصة ،  –

 النسبة لمن يطالب بالتَّعويض .أن يكون الضَّرر شخصيًا : وذلك ب  -٢

في حادث سير ، فإن  شخصفإذا هلك  أن يكون الضَّرر مباشًرا 3
 ه المطالبة بالتعويض ،ئلزوجته وأبنا

０-  
أما دائني هذا الهالك ، فال يجوز لهم المطالبة بأن الضرر   -１

 .الذي تمسكوا به غير مباشر بالنسبة لهم 

أن يكون الضَّرر نتيجةً للمساس بمصلحة مشروعة للمتضرر: فإذا هلك   -٤ 
المطالبة بالتعويض ، باإلضافة للشخص المعسر  ئه: فإن لزوجته وأبنا شخص 

تكمن   فالمصلحة المشروعة هنا –كالعمة مثالُ  –الذي كان يتكفل به هذا الهالك 
 .]في قبول دعواها المترتبة على فقدان المعيل  

ا الضرر الحاصل لخليلة الهالك فانه ال يقبل التعويض الن المصلحة غير ام
  مشروعة بالنسبة لها
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. 

 

 الباب الثاني الفعل النافع

 ( و ما بعدها 201 م)

 

 


