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 شكخ وتقجيخ

 12تعالى ''ومغ شكخ فإنسا شكخ لشفدو" لقسان اآلية  قال

 ''مغ لع يذكخ الشاس لع شكخ هللا عد وجل'' :وقال رسػلو الكخيع

 بجاية الذكخ هلل عد وجل الحؼ أعانششا وشج مغ عدمشا لئلكسال ىحه السحكخة 

 ونحسجه حسجا كثيخا شيبا بفزمو أىمشا الربخ والرحة والعديسة

 الذكخ وعطيع اإلمتحان مغ قمػب فائزة بالسحبة واإلحتخام  بجديل أتػجو

 إشخافيا عمى محكختشابلقاسم مخيم والتقجيخ إلى األستاذة الفاضمة 

 بحلتو مغ وقت وجيج في التػجيو وعمى ما 

 شػال ىحه السحكخة 

 بكل الػد والحب واإلحتخام واإلخبلص جسمياونقجم أزكى تحياتشا وأ

 إلى أستاذتي أعزاء لجشة السشاقذة. 



 

 

 

 إىجاء
 وقل ربي إرحسيسا كسا ربياني صغيخا :هللا في حقيسامغ قال 

... وحشانيا بمدع .دعاؤىا سخ نجاحي غ... إلى م.إلى مغ تحت أقجاميا جشتي
 ...أمي رحسيا هللا وجعل مقاميا الفخدوس األعمى.جخاحي

... إلى مغ عمسشي العصاء بجون إنتطار إلى مغ ألحغ .إلى مغ كممو هللا بالييبة والػقار
 ... أبي العديد حفطو هللا وأشال عسخه.إفتخار إسسو بكل

وإعتخافا بالجسيل والفزل أتػجو بخالز الذكخ واإلمتشان إلى زوجة أبي التي كانت جدخ 
 سشػات دراستي.

 إلى مغ سانجني وخصى معي خصػاتي إلى ثسخة فؤادؼ ورفيق دربي زوجي العديد
ع مغ تكافتشا يج بيج ونحغ نقص بجاعواألإلى مغ سخنا سػيا نذق الصخيق معا نحػ الشجاح 

 زىخة التعمع أختي العديدة
لى أو إلى مغ عمسػني حخوفا مغ ذىب وكمسات مغ درر وأسسى عبارات العمع مغ 

 الجراسية حتا ىحه المحطةالسخاحل 

 بعيج أوإلى كل مغ أعانشي في إعجاد ىحه السحكخة مغ قخيب 

 ريسة 



 

 

 

 إىجاء

في كل حيغ  إليوؼ أو ضل الحؼ  ال الىأىجؼ ثسخة جيجؼ إلى شجختي الحؼ ال تحبل 

 أمي أشال هللا عسخىا

 أبي  يي الجائعجمتمغ كان خيخ الدشج والسعيغ عشج الحاجة إلى  وعزجؼإلى سشجؼ 

 حفطو هللا

 إلى زوجي قخة عيشي الحؼ كان سشجا لي 

 إخػتي وأخػاتيإلى مغ يحسمػن في عيػنيع ذكخيات شفػلتي وشبابي 

 إلى جسيع األساتحة الحيغ أشخفػا عمي شيمة مذػارؼ الجراسي

 تيع ورقتيعدتإلى كل مغ يدعيع قمبي وال
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، االجتساعيةصػرة مغ صػر الترخف القانػني في الحياة  أىع يعتبخ العقج  
أن العقج مغ أىع  باعتبار ،اللتدامستثشائيا إالسشفخدة ليدت سػػ مرجر  اإلرادةذلظ لكػن 

التي تخبط الذخز في معامبلتو مع غيخه لحلظ نججه الػسيمة القانػنية  االلتداممرادر 
 االقتراديةيحقق جسيع مرالحو  الذخز أنالفعالة التي تدتصيع مغ خبلليا 

 .1مادامت ال تتعارض مع الشطام العام واالجتساعية
 أوإنذاء حق  تػافق إرادتيغ عمىالفقياء القانػنييغ بأنو  اصصبلحويعخف العقج في 

يمتدم  اتفاقعمى أنو  54السادة  :وعخفو القانػن السجني الجدائخؼ  .2عمى إنيائو أونقمو 
  .3ما شيءعجم فعل  أوفعل  أوعجة أشخاص آخخيغ لسشع أو لسػجبو شخز 

إرادة السػجب بإرادة القابل مرجر تكػيغ العقج خبلفا لمترخفات التي تشذأ  ترالفا
 قياميا. السشذئإلى اإلرادة  جال تحتابإرادة مشفخدة كالػصية والػقف التي 

تدامات الشاشئة عشو اإللاره والستسثمة في ثتختب عميو أإنعقج العقج صحيحا  إذاحيث   
يجب الػفاء بيا ويعبخ عغ ذلظ بالقػة السمدمة لمعقج أحجىسا و  أووالتي يتحسميا الستعاقجيغ 

 . 4الجػىخية في تفديخ العقج وإحتخام إرادة الستعاقجيغ لسبجأ سمصان اإلرادة ةجالقاعوىي 
األشخاص  حيثة أثار العقج مغ حيث السػضػع ومغ لشدبيبجوره يخزع نطاميا 

 االلتداماتفي تحسل  حخيتوي لمعقج تترل بحخية الذخز في التعاقج و شدبفسعشى األثخ ال
لشاشئة عغ العقػد التي أبخميا ا ويتعخض ىحا السبجأ برفة عامة لئللتدامات والحقػق 

دون ان تتعجاىع الى  عإليي أشخاص معشيػن وفقا لئلرادتيع الخاصة فقج صخف أثار العقج
عمى  يقترخ واسع فيػ ال الى ان مرصمح الستعاقجيغ تججر اإلشارة وغيخ ان الغيخ

                                                           
شيادة محكخة مقجمة لشيل ، ج مغ حيث األشخاص في القانػن السجني الجدائخؼ قالقػة السمدمة لمع، مشرػرؼ ليشجة  1

 .1ص  2015،  بػقخة بػمخداس كمية الحقػق بػدواودمحمجامعة أ، تخز قانػن خاص معسق، الساستخ في القانػن 

 .1ص ، مرادر اإللتدام الشدبة القانػنيةمحاضخة في العقج كسرجر مغ  :سةيعرام ىد   2
 1975سبتسبخ 26 1955رمزان  20. السؤرخ في 58-75مغ القانػن السجني الجدائخؼ األمخ رقع  54السادة   3

 .السعجل والستسع ،الستزسغ ق م
  .1 ص، جامعة بجاية، كمية الحقػق والعمػم الدياسية، أثار العقج، محاضخة في القانػن السجني، ػسفد 4
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ىحا مغ جية ومغ  بل تتعجاىع الى اشخاص اخخيغالعقج  إبخاميغ الحيغ شاركػا في الستعاقج
 .1كإستثشاء عمى مبجأ ندبية أثار العقج ان اثار العقج تترخف الى الغيخ نجج جية أخخػ 

ج شخيعة الستعاقجيغ فإن كل مغ الستعاقجيغ مصالب بتشفيح قإلعتبار الع ونتيجة
ؼ بقػلو " العقج شخيعة خ قانػن مجني جدائ 106السادة  إلتدامو وذلظ مغ خبلل نز

األسباب التي يقخرىا  أوتعجيمو إال بإتفاق الصخفيغ  أويجػز نقزو  الستعاقجيغ فبل
 . 2"القانػن 

كسا أن إمتجاد ندبية أثار العقج مغ حيث السػضػع عغ مبجأ سمصان اإلرادة 
رفع  إذاالعقج في ذمتيا بحدغ نية ف نذاىاالتي أفالستعاقجان يتقيجان بأداء اإللتدامات 

مزسػن العقج مغ  ييدتقرالقاضي السػضػع نداع شخأ عشج تشفيحىا فعمى القاضي أن 
مشح السذخع لمقاضي سمصة تقجيخية ترجيا  التكييف كساأجل تحجيجه يقػم القاضي بعسمية 

قج وذلظ الخارجة عغ إرادة أشخاف العصارئة الطخوف الية لشطخ  ساالعإ خ التعاقج غييلت
 .3خض تحقيق التػازن والعجالة بيغ األشخاف الستعاقجةغب

د عمى ومغ أجل الػصػل إلى تمظ األىجاف التي سصخناىا وراء دراستشا والتخكي
أن نقػم برياغة إرتايشا بأثخ العقج مغ حيث األشخاص والسػضػع ندبية  تجميات مػضػع

  :اإلشكالية عمى الشحػ اآلتي
ومغ حيث السػضػع وماىي  خاصإنرخاف أثخ العقج مغ حيث األش ػما مج 

 ؟ اإلستثشاءات التي تخد عميو
 

                                                           
، تخرز قانػن أعسال، محكخة مقجمة ضسغ متصمبات نيل شيادة ماستخ أكاديسي، األثخ الشدبي لمعقج، عقيمة عػيصي 1

 . 1،2ص ص، 2019-2018-كمية الحقػق والعمػم الدياسية ، بػضيافجامعة دمحم 

الستزسغ ق م ج، الجخيجة الخسسية الجيػية،  1975سبتسبخ  26السؤرخ في  58-75مغ القانػن رقع  106السادة  2 
، 2005جػان  26، السؤرخ في 10-05، السعجل والستسع لمقانػن رقع، 1975سبتسبخ  30، الرادرة بتاريخ 78العجد 

 .2005جػان  26، الرادرة في 4الجخيجة الخسسية، العجد
جامعة ، محكخة مقجمة لشيل شيادة الساستخ تخرز قانػن خاص، ندبية أثخ العقج، لعخاب بمقاسع، نػاصخ غيبلس 3

 .86-85ص  2020-2019كمية الحقػق والعمػم الدياسية -تيدؼ وزو –مػلػد معسخؼ 
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 :أسباب إختيار السهضهع
ذاتي وميسا  ػما ىوالغػص فيو مشيا  ىشاك أسباب إستجعتشا إلى إختيار ىحا السػضػع  

 :والتي يسكغ حرخىا فيسا يمي ىػ مػضػعي
  اإللتدام وخاصة مرجر العقج  يةوإلى نطخ ميػل ذاتي إلى الجراسات القانػنية 
 في حياتشا اليػمية و تشا القبمية بيحا الجانب واليامتعسيق معارفشا ومكتدبا 
  في مدارنا األكاديسي الجامعي  اختخناهلو صمة وثيقة بالتخرز الحؼ 
  لمعقج مغ صمب نطخية العقج التي إكتدب أىسية بالغة وكانت  الشدبيإعتبار األثخ

 الجولي  و محل تبادل العجيج مغ فقياء القانػن عمى السدتػػ العخبي
  كثخة السدائل والشداعات السصخوحة في السجتسع والسحاكع وكثخة أنػاع العقػد 
  ة عالعقج شخيالكيام بجراسة تحميمية لمسػضػع إلبخاز مجػ اتعارض والتكامل مغ قاعجة

 .عمى أثخ العقجالػاردة  االستثشاءات الستعاقجيغ و
 :اىسية السهضهع

يعج تفريل االثخ الشدبي لمعقج سػاء مغ حيث االشخاص ومغ حيث السػضػع 
في التسيد مغ االلتدامات التي يبخميا العقج  وبيان االستثشاءات التي تخد عميو أىسية

الى الغيخ بالتصخق الى التعيج الى الغيخ  القػة ىحه وتحجيج القػه السمدمة ومجػ انرخاف
واالشتخاك لسرمحو الغيخ كسا تكسغ اىسيتو بان االشخاف ممدمػن ليذ فقط في تشفيحه 

تسل عميو وبحدغ الشية بل أيزا لسا ىػ مغ مدتمدماتو وفقا لمقانػن والعخف إشمصبقا لسا 
مصمقو ونخد عمييا وىػ يقزي اثخ العقج مغ حيث السػضػع لكغ ىي االخخػ ليدت 

 .1ةاستثشاءات قانػني
 

                                                           

الشدبي لمعقج واإلستثشاءات الػاردة عميو في القانػن السجني الجدائخؼ، أشخوحة دكتػراه جيبللي بغ عيدى، مبجأ األثخ 1
، 2018-2017في القانػن األساسي الخاص، جامعة عبج الحسيج بغ باديذ، مدتغانع، كمية الحقػق والعمػم الدياسية، 

 .6ص 
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 :السهضهع ةمشيجي
 اإلحاشةنشا برجد ألشا الى اتباع السشيج التحميمي يأرتإ اإلشكاليةعمى ىحه  لئلجابة

حكام واأل اآلراءرػص القانػن السجني لمػصػل الى نس ستقخاء بعإلسػضػع يتصمب 
يزا السشيج الػصفي الحؼ ال غشى عشو في ضبط السفاليع والتعخيفات أتبعشا أيا و ميموتح

 .في البحث والتسثيل ليا والػصػل الى تغيخات مشصقتو الخئيدية
 السهضهع:خظة 

تقديسو الى فرميغ ىحا السػضػع لحلظ يتع  قتزيوساس الخصة حدب ما يأ شيب      
ندبية اثخ العقج مغ حيث االشخاص الحؼ تع تقديسو الى الى  ول مشو خررشا األ

 عمىالعقج  ألثخاالستثشائي  واالمتجادل أو كسبحث  عمى أشخافو مبحثيغ انرخاف اثار العقج
خررشا الى ندبيو اثخ العقج مغ حيث السػضػع فالفرل الثاني  أما كسبحث ثاني الغيخ

 لأو كسبحث  تشفيح االلتدام العقجؼ جػبوالحؼ تع تقديسو ىػ االخخ الى مبحثيغ و 
.ثخ العقج مغ حيث السػضػع كسبحث الثانيأاالستثشاءات الػاردة عمى ندبية 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 الفرل األول:
ندبية أثخ العقج من 

 حيث االشخاص
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 تسييج: 
 الحقػق  في فاألصل وشخفي بيغ اال ثارهأ تجيشوال الستعاقجيغ الإ يمدم ال العقج نإ

 تػقفت ال العقج اثار نأ اال الستعاقجيغ لحمو اال تترخف ال نياأ العقجية وااللتدامات
 حيث عام كأصل الستعاقجيغ الى العقج ثارأ ترخفت كسا .1خمفيسا الى يستج بل عمييسا

 الى ترخفت العقج اثار نجج احيانا انو اال ثارهأ وتحسل العقج إبخام في الكاممة اإلرادة ليع
 عغ اجانب خخيغأ لؤلشخاص يسكغ كسا صمة خبلفة بالستعاقجيغ تخبصيع اخخيغ اشخاص

 .2الغيخ عمى والتعيج الغيخ لسرمحة باالشتخاط ما يدسى العقج مغ حقا يكدبػا نأ العقج
 عإليي تترخف التي باألشخاص تتعمق االشخاص حيث مغ السمدمة القػة تعج حيث

 مغ العقج عغيشذأ  لسا يمتدمػن  حيث عيػبيع دون  الستعاقجة االشخاف اؼ العقج اثار
 سشتصخق  الحؼ دراستشا مػضػع يبجأ ىحا ومغ حقػق  مغ عشو تخمف ما ػن ويكتدب التدامات

 عمى العقج لؤلثخ االستثشائي واالمتجاد لأو  مبحث اشخافو عمى العقج ثخأ نرخافإ 3لو
 .ثاني مبحث الغيخ

 
 
 
   
 

                                                           
 ةالػششي ةالسؤسد، في القانػن السجني الجدائخؼ  يامحكامرادر االلتدامات وا، االلتدام ةنطخيالػجيد في ، شيغ حددمحم 1

 .10 ص 1983خؼ لمكتاب الجدائ
الفقو االسبلمي والقانػن السجني الجدائخؼ محكخه مقجمو لشيل شيادة بيغ  ة نصاق مبجا ندبية اثخ العقجتقػ دوغ يم 2

 ةاالندانيالعمػم  ةكمين وىخا 01، مةاحسج بغ ب ةجامعفخع السعامبلت السالية ، الساجدتيخ تخرز الذخيعة وقانػن 
 .45 ص 2015 2014 اإلسبلميةوالعمػم 

 .1ص  ،دابقالسخجع ال لمعقجشدبي االثخ ال ،عػيصيعقيمة  3
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 وطخافأ على العقج ثخأ نرخافإ :لواأل  السبحث
 اشخف وىسا فقط الستعاقجيغ عمى تدخؼ  ال العقج عغ الشاشئة والحقػق  االلتدامات

 أو لشفدو التعاقج عسمية الستعاقج مباشخة سػاء حدابيسالو  باسسيسا أبخماه المحان العقج
 اخخيغ اشخاص عمى كحلظ االثار ىحه بل تدتػؼ  عشو نائبا يكػن  خخأ شخز بػاسصو

 وتحسل حقػق  عمى الحرػل العقج اثخ بانرخاف ويقرج .1الستعاقج حكع في شجرجػن ي
 وىع غيخىع لىإ تستج نأ يسكغ ثع ومغ العقجا شخف ىسا رخفيت مغ لو أو  االلتدامات

 2فيبجؼ اشخافو عمى العقج اثخ انرخاف مجػ عغ بالبحث الخاص والخمف العام الخمف
 خبلل مغ الستعاقجيغ االشخاص ىؤالء عمى والجائشيغ الخبلفة صمة مغ كل دراسة

 العقج خأث انرخاف لأو  مصمب خمفو وعمى الستعاقج عمى العقج ثخأ التالييغ السصمبيغ
 .ثاني مصمب الستعاقج الصخفلجائشي 

 خلفو وعلى الستعاقج على العقج راثأ :لواأل  سظلبال
 بإرادتيسا شخفيو رابصة تشذأ بيغ فالعقج الستعاقجيغ لىإ بالزخورة العقج ثارأ تترخف      

 الستعاقجيغ حجأ ذمو في ياتبيخ  وحقػق  التدامات مغ العقج ختبوي ما عمى االصل نفإ لحلظ
 فاألصل االتفاق تع كسا االثارتمظ  ترخفت شخط ؼأ دون  كاممو برػره ويتع كبلىسا أو
 يقػم االحيان بعس في نوأ لىإ عقػد مغ إليو يحتاج ما إبخامب بشفدو الذخز يقػم نأ

 الترخفات في الشيابة لشطخية شبقا وذلظ الذخز عغ نيابة العقج إبخامب خخأ شخز
 مشيسا كل ويربح الستعاقجيغ شخفيغ عمى ثارهأ بخامإ بسجخد العقجحيث يشتج  ،3القانػنية

                                                           
بيغ الفقو  ةمقارنة الخمف العام والخمف الخاص، دراسالى  ةع عبج الػاحج، اثار العقج بالشدبعبج الحفيعيدى بغ ثابتة  1

، تخرز والقانػن ة الساستخ في الذخيعة تصمبات شيادالستكسال م ةمقجمة الجدائخؼ، محكخ والقانػن السجني االسبلمي 
 .14ص ،2018 2017 ةواالجتساعي ةانيدرار كميو العمػم االندأ ةاحسج درارية جامع إسبلمية،عمػم 

 
2

تيزي وزو   جامعة مولود معمري، تخصص لانون خاص  ، لنيل شهادة الماستر  مذكرة ،نسبية اثر العمد ، نواصر اغيالس لعراب بلماسم 

 .05ص ، 2020/  2012  ، الحموق والعلوم السياسية  كلية
 2000، اإلسكشجرية، الجار الجامعية لمصباعة والشذخ، العقج واإلرادة السشفخدة، رادر اإللتداممحديغ مشرػر، دمحم  3

 .276 ص



 الفرل االول..................................... ندبية أثخ العقج مغ حيث االشخاص

 
 
8 

 تتختب كسا لو األ الفخع 1التدامات األخخ بسا عميو مغ عمى ومجيشا حقػق  مغ لو بسادائشا 
 .الثاني الفخع ولجائشيع الستعاقجيغ خمف عمى اثاره

 الستعاقج الظخف على العقج ثخأ ل:واأل  الفخع
 يجػز فبل الستعاقجيغ شخيعة العقج ج م القانػن  مغ 106 السادة عميو نرت        

 اإلرادة اعتبار الى إضافة 2.القانػن  يقخىا ألسباب أو الصخفيغ بإرادة اال تعجيمو أو نقزو
 التداما كان لػ كسا عميو اتفق لسا بااللتدام ممدميغ الستعاقجيغ نأ تقخر لمتعاقج مرجرا
 الإ االخخ الستعاقج بسػافقو الإ نقران أوزيادة  مشيسا ألؼ يجػز ال بحيث بالقانػن  مقخرا

 .3الصارئة الطخوف كحالة ذلظ القانػن  يجيد التي الحاالت في
  التعاقج: في الشيابةال: أو 
إرادة  محل الشائب يدسى معشي شخز إرادة حمػل ىي الفقو تعخيف في الشيابة فقيا: -1

ذمة ال إاألصيل  ذمة لىأثاره إ قانػني تشرخف ترخف نذاءوإ االصيل وىػ خخأ شخز
 .4ولحدابو باسسو فيتعاقج شخز االصيل الشائب يسثل الشيابة ففي الشائب

 الشائب ابخم" إذا  عمى تشز التي السجني القانػن  مغ 74 السادة لمشز شبقا  :قانهنا-0
 الى يزاف والتدامات حقػق  مغ العقج عغ يشذأمافإن  لياالص باسع عقج نيابة حجود في

مغ نفذ القانػن اذ لع يعمغ الستعاقج وقت إبخام العقج انو ال يتعاقج  75األصيل" والسادة 

                                                           
السمدمة لمعقج مبجأ ىام ىػ مبجأ ندبية أثخ العقج الحؼ مفاده بأن أثخ العقج يييسغ عمى القػة  :ندبية أثخ العقجمفيػم  1

رخف تتيغ وأن الحقػق الستػلجة عشو ال رخف إال لمستعاقجتتى أن اإللتدامات الشاشئة عشو اليقترخ عمى شخفيو بسعش
 .كحلظ إال عمى الستعاقجيغ

 .مغ القانػن السجني الجدائخؼ  106السادة  2
ن السصبػعات ػا، دي6القانػن السجني الجدائخؼ، ط ر اإللتدام مغاد، الشطخية العامة لئللتدام، مرانسميس عمي عمي 3

 .86ص  2003الجامعية الجدائخ 
الحقػق والعمػم الدياسية، جامعة  كمية، 2010، 2009 ريةعمػم قانػنية وإدا، اإللتداماتفي محاضخة ، يج فتحيجم 4
 .409ص  ،يان عاشػر الجمفةز 
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حتسا أن مغ  كان إذا الإ مجيشا أو دائشا ثخ العقج ال يزاف إال األصيلنائبا فإن أ برفتو
 .1الشائب أو لياالص مع يتعامل ان عشو يشػؼ  كان أو الشيابة بػجػد يعمع الشائب مع تعاقج

 الشائب يدسى معيغ شخز ارادة حمػل ىي التعاقج مغ الشيابة نفإ خخػ أوبعبارة 
 الىمباشخة  اثاره شجرجت قانػني ترخف نذاءإ في االصل يدسى خخأ شخز ارادة محل
 لمكيام اخخ محل شخز لحمػللية ن الشيابة ىي أ كسا 2.الشائب ةذم لىإ ال لياالصذمة 

 االشخاص الصخف صفو لسشح تدسح التي األلية انيا مثبل العقج إبخامكقانػني  بترخف
 .3العقج مجمذ في غحاضخي غيخ

 بانيا االلتدام نطخيو في الػجيد كتابو في يػرؼ شالد الخزاق عبج الجكتػر عخفيسا كسا
 الى الترخف ىحا اضافو قانػني ترخف انذاء في لياالصإرادة  محل الشائب رادةإ حمػل

 .4األصيل
 :التعاقج في الشيابة انهاع-2
 . الػكيل مغ مبخم وكالة عقج مرجرىسا يكػن  التي تمظ وىي :االتفاقية الشيابة - أ

 بشيابة القاضي كحكع قزائي حكع مرجرىا يكػن  التي وىي :القزائية الشيابة - ب
 .القزائي والسرفي القزائي والحارس ولمكيع الػصي

 
 

                                                           
 .7، 6السخجع الدابق ص ص  ، ندبية أثخ العقج، لعخاب بمقاسع، نػاصخ أغيبلس 1
دار الكتاب ، 01القدع ،، القانػن السجني الجدائخؼ ، الشطخية العامة لئللتدامات، مرادر اإللتدام، دمحم صبخؼ الدعجؼ 2

 .149ص  2003، الحجيثة
السخجع الدابق،  ،الػاردة عميو في القانػن السجني الجدائخؼ مبجأاألثخ الشدبي لمعقج واإلستثشاءات ، جيبللي بغ عيدى 3

 .17ص 
السجمج ، أحكام اإللتدامات، أثار الحقػق الذخرية، 2ج ، بدػط في شخح القانػن السجنيالس، ياسيغ دمحم الجبػرؼ  4

 .519ص  ،2006–األردن األول دار الثقافة لمشذخ والتػزيع عسان 
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 ابشائو عمى عغ الػالي كشيابة القانػن  مرجرىا يكػن  التي وىي :القانهنية الشيابة - ت
 عاديو وكالة قدسيغ إلى 1القانػنية الترخفات إلى خبالشط الػكالة تشقدع كسا القرخ

 .2ج م ق 574 -573 لمسادتيغ شبقا وذلظوكالة خاصة 
 :التعاقج في الشيابة ثارأ-0
 :واالصيل للشائب بالشدبة الشيابة ثارأ - أ

 باسع عقج نيابتو حجود في نائب ابخم اذا وأن عمى ج م ق 74 السادة نرت   
 العقج تع اذا االصيل إلى يزاف والتدامات حقػق  مغ العقج ىحا نذأ عغ ما فاذا االصيل
 الشائب بيغ ما في اثارا يشتج وأنف القانػن  حجدىا التي الذخوط وتػافخت .الشيابة بصخيقو
 اتفاقية كانت اذا ما وجب الشيابة نذأت عشو الحؼ السرجر العبلقة ىحه . ويحكع3والغيخ

 االثار مغ عقجا تشتج فإنيا قانػني ترخف الشيابة فان العسػم وعمى قزائية أو قانػنية أو
 ىػ الشيابة مرجر كان اذا حيث االتفاقية الشيابة الحالة في وضػحا أثخ تبجو االثار وىحه

 امام مدؤوال كان واال سمصتو حجود في الشائب يعسل يجبان الحالة ىحه في االتفاق
فبل  االصيل ىػ صاحبو أنك حق العقج ذأأن اذا وأن عقجية والقاعجة مدؤولية االصيل

 وال الشائب يقبميا فبل التدامات ذأ العقجأناذا  كحلظ العقج بتشفيح الغيخ مصالبو لشائب يسكغ
 .4وتشفيحه الترخف شاممة إلبخام الشيابة كانت اذا اال تشفيحىا عغ مدؤوال يكػن 

 :لؤلصيل بالشدبة الشيابة اثار - ب
                                                           

 .99ص  2004الجدائخ ، دار العمػم لمشذخ و التػزيع عشابة، لئللتدام الشطخية العامة، دريج دمحم عمي 1
ق.م.ج إن الػكالة الػاردة بألفاظ عامة والتي التخرز فييا مغ الشػع العسل القانػني الحاصل فيو  573السادة  2

االيجار لسجة ال تديج عغ .و تعتبخ مغ العقػد اإلدارية و التخػل الػكيل إال القجرة عمى تشفيح العقػد اإلدارية، التػكيل
ثبلث سشػات و اعسال الحفع و الريانة و استفاء الحقػق وفاء الجيػن و جسيع اعسال الترخف كبيع السحرػل و بيع 

 البزاعة او السشقػالت .
السيسا البيع والخىغ والذخع والرمح و ، ق.م.ج البج مغ وكالة خاصة في كل عسل ليذ مغ أعسال اإلدارة 574السادة 

 .قخار و التحكيع وتػجيو اليسيغ والسخافعة أمام القزاءاإل

 .22ص ، السخجع الدابق، األثخ الشدبي لمعقج، عقيمة عػيصي 3
ة العخبية زدار الشيالمبشاني،  ، دراسة مقارنة في القانػن السرخؼ أنػر سمصان السػجد في الشطخية العامة لئللتدام 4

 .37-35 ص، 1983تبيخو ، لمصباعة والشذخ
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 في شخفا مشيسا كل ويربح االصيل مع بالعقج يختبط لكشو الشائب مع الغيخ يتعاقج
 ومغ بحاتو االصيل مع العقج ابخم وأن لػ كسا االصيل مع تتعامل أن الغيخ ويدتصيع العقج

 عمى الخجػع الحق لو يكػن  أن دون  العقج عغ الشاشئة الحقػق  بكافة االصيل يصالب لع ثع
 كفيبل أنك أو العقج تشفيح في االصيل عغ ايزا نائبا أنك اذا اال معو تعاقج الحؼ الشائب

 أنف ذلظ غيخ التعاقج اثشاء حقو في خصأ مشو اصجر اذن الشائب عمى الخجػع لو كسا لو
 .1ليواالص الغيخ تكػن  العبلقة

 :والغيخ للشائب بالشدبة الشيابة اثار - ت
 اياه مصالبا الغيخ عمى دعػػ  رفع يدتصيع وال العقج مغ حقػق  يكدب ال الشائب إن
نيابتو تذسل أيزا تشفيح العقج و ىشا  تانك اذا اال تعػيس عمى لمحرػل أو عيشا بالتشفيح
 يعسل الشائب أن اساس عمى ىحا كل االصيل باسع دائسا ولكغمصالبة  الشائب يدتصيع

 ما نفإ ذلظ اثخ وعمى والغيخ الشائب بيغ عبلقو ال أن يعشي وىحا ولحدابو االصيل باسع
 اال العقج إبخام مشح االصيل إلى مباشخة يتحػل الشيابة بػاسصة بخمأ الحؼ العقج عغ تختب

 في سػاء الخصأ ىحا عغ السدؤول يعتبخ وأنف عسمو تأديتو اثشاء خصأ الشائب ارتكب اذا
 .2ارادتو عغ اناب الحؼ االصيل أو معو تعاقج الحؼ الغيخ مػاجيو

 وفي ولحدابو باسسو الذخز يتعاقج حيغ الرػرة ىحه تقع :نفدو مع الشائب تعاقج :ثانيا
 أن حيث.  3العقج في الثاني والصخف االخخ الستعاقج لحداب الشائب يتعاقج الػقت نفذ

 قج وأن اال عام كأصل الشفذ مع التعاقج السذخعيغ كباقي يعتبخ لع الجدائخؼ  السذخع
 .الحالتيغ في وذلظ نفدو مع يتعاقج أن واالصيل الشائب مغ كلمرمحتي  تقتزي

                                                           
 .10 ،9 ص ص، 2013، دار مػفع لمشذخ ،اإللتدامات الشطخية العامة لمعقج ،عمي فيبللي 1
 .22ص السخجع الدابق، القػة السمدمة لمعقج مغ حيث األشخاص في قانػن السجني الجدائخؼ، ، مشرػرؼ ليشجة 2
 .07ص  ،السخجع الدابقندبية اثار العقج ، لعخاب بمقاسع، أغيبلس نػاص 3
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 غيخه عغ ونائبا نفدو عغ اصيبل برفتو الذخز فييا يطيخ التي الحالة :لىو األ  الحالة
 في ووكل مسمػكا شيئا اشتخػ  لػ كسا عشو وليا برفتو ألنو مالو باأل وىب اذا ذلظ مثال
 .بيعو

 بيع في اخخ شخز فيو يػكل التي كالحالة الصخفيغ عغ نائبا يكػن  أن :الثانية الحالة
 مغ كل عغ وكيبل الحالة ىحه في يكػن  ما شخائو كمفو ثالث لذخز فيذتخيو معيغ شيء

 .1والسذتخؼ  البائع الصخفيغ
 اذا ما واقخار العقج إبخامسبقت  اذ تخخيزم أما وتكػن  االصيل مػافقو :لىو األ  الحالة

 .ذلظ عمى جاءت الحقة
 نفدو مع التعاقج االب كإجازة ذلظ يجيد صخيح نز القانػن  في وجج ذاإ ية:أنالث الحالة
 .خخأ شخز لحداب أو لحدابو ذلظ تع سػاء القاصخ باسع

 باسع بعسػلو الػكيل التعامل كإيجار ذلظ بغيخ التجارة قػاعج اقتزت ذاإ الثالثة: الحالة
 مع الشائب تعاقج يعتبخ السحكػرة الحاالت غيخ في نوفإ ذلظ عمى وبشاء  .العقج شخفي
 .لو الػاجبة الحساية لعجم خاص نز مػجب إلبصال قاببل نفدو

 الستعاقج الخلف على العقج ثخأ :الثاني الفخع
 فان قيػد وبجون  مصمقة برفة يكػن  لمستعاقجيغ بالشدبة العقج ثخأ انرخاف كان اذا      

 ىؤالء تجاه يختبو ما اأن اذا الخاص الخمف أو العام مفالخ إلى بالشدبة كحلظليذ  االمخ
 عمى العقج اثخ الأو  ةالعام الخمف عمى العقج اثخ ذلظ شخوط وفق مصمق وغيخ يجمق

 .2ثانيا الخاص الخمف
 
 

                                                           
 السخجع الدابقبغ عيدى مبجأ األثخ الشدبي لمعقج و االستثشاءات الػاردة عميو في قانػن السجني الجدائخؼ، جيبللي  1

 .32ص 
 .34 ،33صص  لسخجع نفدو،ا 2
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 الستعاقج العام الخلف على العقج اثخ :الأو 
 القانػن  مغ 108 السادة مغ الرخيح بالشز العام لمخمف العقج ثخأ يستج أن االصل  

 االمتجاد تفاصيل في الػلػج وقبل استثشاء اال االمتجاد ىحا يتػقف وال الجدائخؼ  السجني
 .1العام الخمف تعخيف في باشخن السادة ىحه في ةالسقخر واستثشائيتو 

 :العام الخلف تعخيف-2
 يخمف مغ اؼ لمدمف السالية الحمة إليو تشتقل الحؼ الذخز العام بالخمف يقرج      

 مغ مجسػع باعتبارىا مشيا جدء وفي وااللتدامات حقػق  مغ السالية ذمتو في الذخز
 مسا ثمثييا أو التخكة كخبع التخكة مغ معيغ جدء يمتقي عشجما لو السػصي و كالػرثة السال
 انراببيا عمى عجم حالة في الػصية أو السػت في تتسثل العامة الخبلفة مرادر أن يقيج
 .2التخكة مغ معيغ حيغ

 القجماء الفقياء يدتخجمو لع لحلظ معاصخ مرصمح العام الخمف الفقو في أما 
 مجسػع مغ بجدء لو والسػصي الػارث وىػ لو مخادفا استخجمػا وانسا العام الخمف مرصمح

 الحؼ الػراث ىسا العام الخمف أنب القػل إلى السعاصخيغ الباحثيغ احج ذىب وقج التخكة
 .3الذارع مغ بأمخ وتخكتو امػره وكل مػرثو مقام يقػم

 العام للخلف العقج اثار انرخاف على الهاردة االستثشاءات -0-1
 في متسثمة الحاالت وىحه :خلفو بقائو مع العام الخلف إلى العقج اثار انرخاف عجم 1

 .الستعاقجيغ اتفاق إلى باإلضافة القانػن  ونز التعامل شخيقو
 
 
 

                                                           
 .398ص  ،السخجع الدابق فيبللي، االتدامات الشطخية العامة لمعقج،عمي  1
 .35ص، السخجع الدابقبغ عيدى، جيبللي  2

دراسة مقارنة بيغ الفقو ، أثار العقج بالشدبة لمخمف العام والخمف الخاص، الحفيع عبج الػاحج عبجثابتة بغ عيدى  3
 .16، 15ص  ،السخجع الدابق، سبلمي والقانػن السجني الجدائخؼ اإل
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 :التعاقج طبيعة - أ
 الذأن ىػ كسا العام الخمف إلى العقج اثخ انرخاف دون  تحػل التعامل شبيعة أنك ذاإ   

الحياة  لسجػ مختب عقج أنك أو 1التعاقج في اعتبار محل الستعاقجيغمتخررة  تانك اذا
 ىحا نأل الػراث إلى تشقل فبل االنتفاع لحق السقجر والعقج مجني مغ القانػن  852 السادة
 .2السشتفع بسػت حتسا يشتيي الػرث

 :القانهن  شصب - ب
 حيث العام الخمف إلى العقج اثار انتقال بعج يقزي صخيح نز القانػن  تزسغ قج   

 مخالفا كان واال مخالفتو عمى االتفاق ألشخاف يسكغ ال القانػن بقػة  ىشا السشع يربح
 ذلظ ويحجث الستعاقج بػفاة العقج انقزاء عمى صخاحو يتزسغ قج القانػن  في العام لمشطام
 .3اعتبار محل السجعى تكػن  التي العقػد في عادة

 وجو وعمى الذخكاء حجأ بسػت الذخكة تقتزي حتى الذخكة عقج ذلظ عمى ومثال   
 عميو نرت ما وىػ الذخري االعتبار عمى تقػم التي التزامغ شخكاء الخرػص

 .ج.م ق 439 السادة
 :العقج نص في االتفاق - ت
 ما في العام الخمف إلى ويشتقل عمييسا العقج اثار تراراق عمى نالستعاقجا يتفق قج      

 حدب العام الخمف إلى االثار تتعجػ نوأ عمييسا العقج ثارأ قرخ في الحخية يسمكان
 السجني القانػن  مغ 106السادة  في عمييا السشرػص الستعاقجيغ شخيعةالعقج  قاعجة

 .الجدائخؼ 
 

                                                           
 .28،29 ص ص السخجع الدابق، عقيمة عػيصي 1
مرادر إلتدام العقج واإلرادة السشفخدة ، العامة لئللتدامات ةى الشطخينالػاضح في شخح القانػن السج، خؼ الدعجؼبدمحم ص 2

 .923ص  2007، لتػزيع الجدائخخ دار اليجػ لمشذ 4ط 

 .30ص  ،مشرػرؼ ليشجة، السخجع الدابق 3
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 الغيخ: من العتباره الخلف العام إلىانرخاف اثار العقج  -3
 وجبو أو الػارث ولحساية مخالفاتياتجػز  ال العام الشطام مغ السيخاث احكام أن :الهصية
 الػرثة بإجازة اال الثمث عغ زاد فسا الػرثة حق في الػصية نفاذ عجم الجدائخؼ  السذخع

 سخةاأل قانػن  مغ 185 السادة عميو نرت ما وىحا
 .الػرثة اجازه عمى تتػقف الثمث عغ زاد وما الثمث حجود في الػصي كػن 

 اذا يعمػرث ابخميسا الحؼاثخ الػصي  ال تدخؼ  الػصيحالة  مثل في الػرثة       
 مػرثيع ترخفيع ثخأ عإليي يستج ال مغ السذخع اعتبخىع فقط ىاز و ااج اذا اال الثمث زتو اتج

 العامة. القاعجة غيخ عمى
 وأن عمى الجدائخؼ  السجني القانػن  مغ 480 السادة تشز :السهت مخض في الترخف  
 أما ةالػرث في اقخه اذا اال جائدا يكػن  ال البيع فان لمػارث السػت مخض السخيس باح اذا
 يكػن  ذلظ اجل ومغ عميو مرادق عبخ يغيخ فانو الطخوف نفذ في لمغيخ البيع تع اذا

 كػنو عمىورثتو  السػرث مغ ترجر التي ترخفات تأخح السادة ليحه شبقا لئلبصال قابل
 .1ذلظ عكذ لرالحو صجر مغ لع ما شخعا اعتبخ السػت مخض مخيس

 اذا الإ تجاىيع اثاره وفتح الترخف عمييع خػ يدال و الغيخ حكع حالو في الػرقة ويأخح  
 التاريخ كان اذا اال عمييع حجة يكػن  وال اثاره يشتج ال العقج فان يجيده لع إذا ماا زوىااج
 .2السػت مخض قبل

 أن اثبت اذا ما ناشئا التاريخ ىحا يكغ لع اذا العقج بتاريخ الػرثة عمى جايحت وال
 سبيل عمى صادرا الترخف اعتبخ السػت مخض في مػرثيع صجر الترخف نأ الػرثة
 خاصة احكام تػجج لع ما ذلظ عمى خبلفا الترخف لو صجر مغ يثبت لع ما الذخع
 حق سبب وذلظ محجده امػال في الترخف في السػت مخض السخيس أقخ إذا ،تخمف

                                                           
 .9،10ص ص  السخجع الدابقلعخاب بمقاسع ندبية اثار العقج،  ،نػاصخ أغيبلس 1
لتدام، مرادر اإل، السجمج األول نطخية اإللتدام بػجو عام ،الػسيط في شخح القانػن السجني ،يػرؼ شعبج الخزاق الد 2

 .737ص  ،2000 ،بيخوت لبشانية الحقػقمشذػرات الحمبي 
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 بصخيق ليذ القانػن بقػة  لو مقخر حق وىػ السػت مخض وقت مغ مػرثيع بأمػال الػرثة
 .1الغيخ مغ الػارث يعتبخ لحلظ السػت

 :للستعاقج الخاص الخلف على العقج ثخأ :ثانيا 
بذيء  يترل شخريغ وحقػق  التدامات العقجانذا  أنو عمى م.ق 109 السادة تشز

 في الخمف ىحا إلى تشتقل والحقػق  االلتدامات ىحه فان خاص خمف إلى ذلظ بعجانتقل 
 فييا بعمع الخاص الخمف وكان مدتمدمات مغ كانت اذا الذيء، فيو يشتقل الحؼ الػقت
 .إليو الذيء انتقال وقت

 :الخاص الخلف مفيهم - أ
 ديغ أو السعشػية أوالذخرية  أوالعيشية  الحقػق  مغ خاص حق إليو يشتقل مغ ىػ 
 زبش أو لمحقػق بإحجػ االتفاقات الشاقمة  السالية ذمتو في الدمف الثابتة ديػن  مغ

 كان سػاءو  الذخز عغ الحق ىحا كان اذا سػاء سمفو مغ يتمقى مغ ىػ اؼ القانػن،
 .2التبخع شخيق عغ أوبعػض 

و  الخىغ حق في الخاىغ مثبل يخمف البائع في السبيع و السختيغ يخمف فالسذتخؼ   
الػاىب في  بخمف معيغ بسال و السػىػب لو االنتفاع في حق في السالظ السدتشفع يخمف

 القانػنية الشاحية مغ عمييا بجشح الدمف بترخفات الخاص الخمف فتأثخ وىكحاالسال 
 .3بعج فيسا فرميات يتع معيشة شخوط

                                                           
السقارن، الجيػان اإلسبلمية والقانػن ة الجدائخؼ، مقارنة بأحكام الذخيع في القانػن اليبة  دمحم بغ أحسج، دراسة عغة تكي 1

 .124،125ص ص 2003ال شعار التخبػية، الػششي 
كمية الحقػق و العمػم الدياسية 2020/2021 االلتدامات در اإللتدامامحاضخة في القانػن السجني مربغ ناصخ وىيبة  2
 .37ص جامعة لػنيدي البميجة، ’
، جامعة عبج الحسيج بغ باديذ، تخرز قانػن خاص ،محكخة لشيل شيادة الساستخ، األثار الشدبية لمعقج، قجور سسيخة 3

 .56ص  ،2019-2018كمية الحقػق والعمػم الدياسية ، مدتغانع
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 بسقابل الدمف مغ كل اؼ معيغ شيء عمى حقا يتخمف مغ كل ىػ الخاص الخمف نأ   
 شيء عمى تخد مأ شخرا أو عيشا الحق ىشا كان سػاء ذمتو في حقا عيشيا مقابل بجون  أو

 .1الرشاعي والشسػذج التجارية العبلمة وصاحب لمسختخع السؤلف حقػق  ناديظ غيخ
 :الخاص الخلف إلى العقج اثخ انرخاف شخوط -0

 الخاص الخمف إلى العقج لبلنرخاف شخوشا السجني القانػن  مغ 109 السادة تزع     
 كالتالي: 2،نريا لمستعاقجيغ

  الخاص الخلف إلىالعقج سابق النتقال الذيئ  تاريخ يكهن  نأ - أ
 ىحه عميو تختب والحؼ الخمف أبخمو الحؼ الترخف يكػن  ان الذخط بيحا ويقرج

 الحق نقل الحؼ الترخف انعقاد تاريخ عمى انعقاده تاريخ في اسبق وااللتدامات الحقػق 
 .3الخاص الخمف إلى فيو الستخمف

 الحقػق  تكػن  ان يجب :الذيء بسدتلدمات الشاشئ وااللتدام الحق يتعلق ان - ب
 خطتذيو  الخاص الخمف إلى انتقل الحؼ بالذيء مترمة العقج عغ الشاشئة وااللتدامات

 حقو في يذتخؼ  ال مغ مثبل فالسذتخؼ  ،4لو ومكسمو مدتمدمات مغ تكػن  ان كحلظ
 البائع اجخ ال بيشسا اإلستخبلف فيو وقع الحؼ بالسبيع وتتعمق البائع ابخميا التي العقػد
 .5ابخم الحؼ االيجار بعقج لمسذتخؼ  عبلقو فبل بيعو قبل العقار

 109 السادة تذتخط :الذيء انتقال وقت بالحق عالسا الخاص الخلف يكهن  ان - ت
  .6عمع عمى الخاص الخمف يكػن  ان الجدائخؼ  السجني القانػن  مغ

                                                           
ية لمعقج واإلرادة السشفخدة دار السرادر اإلدار  -1- ، في القانػن السجني الجدائخؼ جدر اإللتدامامر العخبي،.بمحاج 1
 .631ص  ،2016، ، الجدائخػمة لمصباعة والشذخ والتػزيعى
 .القانػن السجني الجدائخؼ  109السادة  2
 .11ص السخجع الدابقلعخاب بمقاسع ، نػاصخ أغيبلس 3
 .11ص  السخجع نفدو، 4
 .87،88 ص ص ،السخجع الدابق، سانيعمي عمي سم 5

 .12ص السخجع نفدو، ، يبلسغنػاصخ أ  6



 الفرل االول..................................... ندبية أثخ العقج مغ حيث االشخاص

 
 
18 

 الستعاقج الظخف لجائن العقج اثخ انرخاف الثاني: السظلب
 تحجيج في آرائيع لشديان نطخا الجائشيغ إلى العقج اثار انرخاف حػل الفقياء اختمف

 اذا االخيخ ىحا مخكد تحجيج حػل بيع اختبلف وبالتابعية الجائشيغ لسرصمح مػحج مفيػم
 إلى العقج اثار امتجاد جانب والي 1عاما خمفا يخاه  واالخخ خاصا خمفا يعجه مغ ىشاك ان

 كان اذا ما والتحجيجالعادييغ  الستعاقجيغدائشي  إلى ايزا العقج ويستج وخمفيسا الستعاقجيغ
 بالشدبة الجائغ مػضع الكيام مغ والبج االستثشاء ام االصل سبيل عمى االمتجاد ىحا

 السقخرة القانػنية الػسائل في اشخافو لجائغ العقج امتجاد مىويتج لأو  فخع ،2العقج ألشخاف
 الثاني. فخع الجائشيغ لحسايو السجني القانػن  في

     العقج ألطخاف بالشدبة العادي الجائن مهضع :لواأل  الفخع
خاصا  خمف يعتبخىع مغ فيشاك 3العادييغ الجائشيغ شائفو تحجيج في خبلف وجج        

 ،الغيخ إلى يشتسػن  وانساوال خمفا عاما  خاص خمف المغ الفقو لع يعتبخىع  ىشاك جانباو 
 امتجاد يكػن  الغيخ مغ انو اساس عمى الأو  الخمف مغ الجائغ ان عمى العقج ساسأ يستج
 .ثانيا لياالص ال االستثشاء سبيل عمى إليو العقج اثار

  الخلف من الجائن :الأو 
 في واختمفػا الخمف مغ باعتباره العادؼ لمجائغ ستجت العقج اثار ان الفقو مغ جانب يخػ     

 نز حتى الخمف مغ خاص نػع أو الخاص الخمف أو العام الخمف مغ ىػشبيعة ىل 
 ديػنو لػفاء ضامشو جسيعا السجيغ امػال انو عمى ج.م.ق 188 السادة مغ لىو األ الفقخة

                                                           
، محكخة لشيل شيادة ماستخ، الجدائخؼ في التذخيع  أثخ العقج مغ حيث األشخاص، سعجؼ مدعػد، أبػ جيادػالؼ م 1

 .45، ص 2016كمية الحقػق والعمػم الدياسية ، جلحااو جامعة أكمي محشج و مدؤولية، عقػد  تخرز فالقانػن 
 .12ص  ،، السخجع الدابقلعخاب بمقاسعيبلس غخ أ صنػا 2

تخريز سػية ديشو بل يتعمق بكامل الحمة  السقرػد بالجائغ العادؼ الحؼ ال تأميغ لو عمى ديشو فبل رىغ لو وال 3
 السالية لمسجيغ الصخف في العقج.
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 إلى ترخفيش امػالو عمى السجيغ تبخمو ترخف كل ان يتزح السادة ىحه مقتزيات مغ
 .1دائشيو

 :العام الخلف من الجائن_2
 العام الزسان ليع لسغ عاما خمفا العادييغ الجائشيغ انالفخندييغ  الفقياء بعس يعتبخ     

 الن ج.م.ق 1882 السادة في الجدائخؼ  السذخع بو جاء ما وىحا السجيغ امػال عمى
 مغ نقاصاإل أما شانيا مغ التي السجيغ يبخميا التي بالترخفات يتأثخون  العادييغ الجائشيغ

 العقػد بجسيع يتأثخ الحؼ العام الخمف مثل ذلظ في وىع فييا الديادة أو السالية السجيغ ذمو
 .سمفو ابخميا التي

 جسيع مسارسو يدتصيعػن  انيع عاما خمفا العادييغ الجائشيغ اعتبار عمى تختب      
 السجيغ باسع الجائغ يخفقيا التي السباشخة غيخ كالجعػة ةالػرث مثل مثميع الخاصة الجعػة

 .3دائشو إلى ترخفي امػالو عمى الدمف ابخمو ترخف فكل ولسرمحتو
 :الخلف الخاص من الجائم_0

 خاصا خمفا يعتبخون  العادييغ الجائشيغ ان القػل إلى الفقو مغ جانب ذىب لقج
 ىحا كان سػاء ذمتو في قائسا كان معيغ حق الدمف مغ يمتقي مغ ىػ الخاص والخمف

 عمى العام بالزسان يتستع مغ ىػ العادؼ الجائغ بيشسا 4معشػيا أو شخريا ام عيشا الحق
 بالخغع بأكسميا السجيغذمة  عمى يخد حقو نأ ؼأ والسدتقبمية الحالية مجيشو امػال مجسػع

 العادؼ الجائغ ادماج مغ الفخندييغ الفقياء بعس يسشع لع انو اال االختبلفات ىحه مغ
 مثل إليو مجيشيا يبخميا التي العقػد ثارأ يترخف فبالتالي الخاص الخمف شائفو ضسغ

                                                           
 .50ص  السخجع الدابق، عيدى،بغ جيبللي  1

محكخة مكسمة لشيل شيادة الساستخ في الحقػق تخرز قانػن ، مبجأ ندبية العقج ،ةسيدبغ شعبلل ن بغ ناصخ وفاء، 2
 16،17 ص ص ،2015، 2014الحقػق والعمػم الدياسية كمية ، جامعة عبج الخحسان ميخة بجاية، خاص شامل

 .عسالستزسغ القانػن السجني السعجل والست، 07/05قانػن رقع  3
الجدء ، الترخف القانػني لمعقج واإلرادة السشفخدة ،الشطخية العامة لئللتدام في القانػن السجني الجدائخؼ ، بمحاجالعخبي 4

 .209ص  ،2007 ،الجدائخ، بغ عكشػن ، السخكدية الداحة، ديػان السصبػعات الجامعية، 01
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غ الجائ حق ان ىحا راييع لتبخيخ اإليي استثشاىا التي الحجج مغو  تساما الخاص الخمف
 نججه ما ىحا السجيغ وفاه العادؼ الجائغ يشتطخ ال انو يعشي ىحا رافػ  الجفع مدتحق العادؼ
 الخمف مثل مثمو العادؼ الجائع ان يعشي ىحا فان وبالتالي الخاص لمخمف بالشدبة ايزا

 .1السجيغ وفاه بعج اال إليو يشتقل ال الحؼ العام الخمف مثل وليذ الخاص
 :الخلف من خاص نهع من الجائن

 ىحا شبيعةيبيغ  نأ دون  السجيغ خمف العادييغ الجائشيغ نأ الفقو مغ جانب يخػ 
 BAUDANT ىؤالء ومغ خاصخمف  أو عام خمف العادؼ الجائغ ىل بسعشى ،الخبلفة

 الغيخ مغ عتبارىعإ  يسكغ فبل لمسجيغ خمفاء العاديػن  الجائشػن  دام ما نأ يخػ  الحؼ و
 خمف العادؼ الجائغ ان WEILL الدياق نفذ وفي السجيغ يبخميا التي لبلتفاقات بالشدبة
 .خاصا خمفا ليذ نوأ مػضحا

 :الغيخ من الجائن ثانيا
 ليذ فيػ مجيشو يبخميا التي غيخ العادؼ غالجائ اعتبار إلى الفقو مغ جانب يحىب

 الجائغ شبيعة تكيف في الفقيي االختبلف وما مجيشو لسجيغ خاصا خمفا وال عاما خمفا
 غيخ جيغسال عقػد العقج نفاذ ومغ لمعقج الشدبي االثخ مغ التسيد عجم نتج اال العادؼ
 الجائغ فحق لحلظ قانػنا السقخرة الذخوط تدتػفو مػاجيتو في نافحه لكشيا لجائشو ممدمو

 العام الزسان عمى تؤثخ بجورىا ألنيا العقػد بيحه يتأثخ لسجيشو السالية بالحمة الستعمق
 .حقػق  تتعمق بو الحؼ

 مجيشو الترخفات ألحكام الجائن ترجي وسائل :الثاني الفخع
 لحساية التجخل حػلو السذخع لكغ الغيخ مغ مجيشو لترخفات بالشدبة الجائغ يعتبخ

 تستج ال السجيغ ترخفات ثارأ كانت نأ فيػ ،بو الزارة مجيشو ترخفات مغ العام الزسان
 كباقي ليذ نوأ الإ ،الغيخ مػاجية في القانػنية الترخفات نفاذ خاصيو باعتبار اال إليو

                                                           
 .42ص ، السخجع الدابق، مشرػرؼ ليشجة 1
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 بو السصالبة في مجيشو محل الحمػل مغيسكغ بعزيا  دعػة مغ السذخع خػلو لسا اراالغي
 جيشوم ترخفات تقييج مغ خخػ أ دعػػ  تسكشو بيشسا الأو  بخموأ عقج رتبيا حقػق  مغ ليا

 .تباعا الجعػػ  ىحه لو اوسشتش ثانيا
 :السباشخة غيخ والجعهى  السباشخة الجعهى  :الأو 

 يتق التي يةالػقائ الػسائل بيغ مغ السباشخة والجعػػ  السباشخة غيخالجعػػ  كانت لسا
 السجيغ تقريخ خصخ الجائغ ليسا يبقى حيث حقػقو الاستعس في السجيغ ىسالإ  مغ الجائغ

 .1الغيخ مغ لو بحق السصالبة في واىسالو
 

 السباشخة: الجعهى -2
 رفع لمجائغ اجاز السذخع فان ابخمو ترخف لو بحقػق  السصالبة في السجيغ تعاقج إذا 
 بقػاعج تقخر ال الجعػػ  ىحه نفإ وشخعا فقيا عميو الستفق ومغ مباشخة دعػػ 

 باعتبارىا ج تق  في تصبيقيا وسشحسل خاص بشز عمييا الشز يجب بل عامة 
 .2حاالت في العقجندبية  مبجأ وعغ الجائشيغ مغ اة و االسدعجة قا عغ خخوجا

 :السباشخة الجعهى  مفيهم - أ
 ان السباشخة الجعػػ  ستعسالويذتخط إل السجني القانػن  مغ 113 نرت عميو السادة

 فميذ مجيشو عمى رجع فاذا االداء ومدتحق الشداع مغ خاليا ػ الجعػ  مػضػع الحق يكػن 
بالفػز  يخجع نأ فميذ كبخأ مجيشو ان تبيغ فاذا مجيشو ةذم في لو مسا بأكثخ يصالبو ان لو

 .3السجيغ عمى
 
 

                                                           
جامعة وىخان ، خ في القانػن الخاصيدتجمحكخة مقجمة لشيل شيادة السا، وسائل حساية الزسان العام، لدرق بغ عػدة 1

 .3ص  2014، 2013كمية الحقػق والعمػم الدياسية 

 .17ص  نفدوالسخجع لدرق بغ عػدة،  2
 .17ص لعخاب بمقاسع السخجع الدابق، ، نػاصخ أغيبلس 3
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 :السباشخة الجعهى  حاالت - ب
 :الباطن من السدتأجخ ضج السؤجخدعهى  -أ-2

 2007 مايػ 13 في السؤرخ القانػن  مغ 507 السادة في الجدائخؼ  السذخع نز لقج
 لمسدتأجخ بحمتو يكػن  الحؼ بالقجر السؤجخ تجاه مباشخه ممتدما الفخعي السدتأجخ يكػن “

 االنحار قبل ذلظ تع اذا الإ االصمي سدتأجخلم السؤجخ انجره الحؼ الػقت في وذلظ االصيل
 .“الفخعي االيجار انعقاد وقت والسبخم الثابت االتفاق أو لمعخف شبقا

 :العسل رب ضج والعسال الفخعي السقاول  دعهى  -ب-2
حيث  العسل رب مع االصمي السقاول  عقج ىشا وىػ العقج الشدبية ةقاعج عغ خخوجا  

  ولعسال الفخعي لو المسق السجني القانػن  مغ 1/565 السادة في الجدائخؼ  السذخع اجاز
 رفع االصمي السقاول  بحقػق  يصالبػن  العسل رب ضج مباشخه دعػػ  رفع االصمي السقاول
 بو السصالب السقجار يتحجد نأ شخط ،الجعػػ  رفع وقت العسل رب ضج مباشخه دعػػ 
  العسال اجاز كسا االصمي السقاول  ذمة في السجيغ ذمو في حقػق  مغمالو  بحجود

 العسل رب وضج بل االصمي السقاول ضج السباشخة الجعػػ  مباشخه الفخعي السقاول
 .1بيشيع مجيغ باعتباره

 :التامين شخكة عشج السزخور دعهى  -ح-2
شخكة  عمى مباشخة دعػػ  يخجع ان العامة القػاعج عغ خخوجا لمسزخور يخػل

 بيغ ابخم التأميغ عقج أنالحادث رغع  ىحا عغ السدؤول الذخز مشتأ التي ميغالتأ
 124 السادة في السقخرة العامة القػاعج في الحجيث عغ والسدؤول والسؤمغ التاميغ شخكة

 الحؼ الزخر عغ بالتعػيس السدؤول عغ السزخور يخجع نأ تقزي السجني القانػن  مغ
 ىحه عغ استثشاء انو غيخ الفعل عغ السدؤول لمسؤمغ ثع السؤمغ، الذخز وىػ اصابو

                                                           
 .34،35ص  ، السخجع الدابق صلدرق بغ عػدة 1
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 السباشخ الخجػع حق 2التاميغ قانػن  وفي 1السجني القانػن  في السذخع حػل العامة القػاعج
 .3السزخور لمذخز التاميغ شخكة عمى

 :السهكل ونائب السهكل ى دعه  -د-2
 الباشغ، مغ الػكالة حالة في السذخع قخأ السجني القانػن  مغ 580 لمسادة شبقا 
 مباشخة بجعػه الخجػع لمسػكلأشخافو  خلغي العقج سخيان عجم في العامة القاعجة عغ خخوجا

 رخز سػاء السػكل عمى الخجػع الباشغ كسا أجاز الػكيل مغ الباشغ، مغ الػكيل عمى
 كشائب الباشغ مغ الػكالة عقج في يخخز لع أو عشو الشائب اقامو في لمػكيل السػكل
 مشيسا كل السػكل ونائب السػكل مغ لكلمباشخة  نذػء دعػػ  تختب لكغ ونائبو، الػكيل

 .4اآلخخ قبل
 :الفزهلي الشائب ضج العسل ربدعهى  -ه-

 اخخ شخز لحداب عاجل شأن الكيام قرج عغ شخز تتػلى ان ىي الفزالة
 كان العاجل الذأن بيحا الكيام عغ نائب الفزػلي وكل فان بحلظ، ممدما يكػن  ان دون 

 .قانػنيا أو ماديا عسبل الترخف ىحا كان سػاء نائبو ترخفات عغ مدؤوال
 فيسشع العسل رب عمى بجيغبأن يفي  نائبو الفزػلي يأمخ ان السادؼ والعسل

 الفزػلي يكػن  فيكحا الحجد، تحت العسل رب مالفيشفع  بالجيغ الػفاء عغ الشائب
 لخب السذخع حػل الحالة ىحه وفي العسل بخبأضخت  التي نائبو الترخفات عغ مدؤوال
 الحؼ بالعسل ليصالبو السباشخة ػ الجعػ  بصخيق ىالفزػل الشائب عمى يخجع بان العسل

                                                           
وإال السدتفيج الحؼ ، ق.م عمى مايمي '' التأميغ عقج يمدم السؤمغ بسقتزاه أو يأمغ إلى السؤمغ لو 619 نرت السادة 1

أؼ غخض مالي آخخ في حالة وقػع الحادث أو تحقق الخصخ السبيغ إشتخط التأميغ لرالحو مبمغا مغ السال إيػاء أو 
 .بالعقج ذلظ مقابل قدط أدا بو دفعو مالية أخخػ يؤديو لو السؤمغ

'' بشز السادة  2006مارس  12الرادر في  15ج.ر.ج.ح العجد  2006فبخايخ  20السؤرخ في  07-95أمخ رقع  2
 .بدب األضخار البلحقة ؤولية السؤمغ لو السجيغ...عمى مدمغ يزسغ السؤمغ التبعات السالية 590

 .985ص  ،، السخجع الدابقنطخية اإللتدام، الػسيط في شخح القانػن السجني ،يػرؼ شعبج الخزاق الد 3

 .20ص ، السخجع الدابق، نػاصخ أغيبلس 4
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 السجني القانػن  مغ 154 السادة مغ2 الفقخة إليو اشارت ما وىحا إليو الفزػل بو عاىج
 .1لودخػ 

رتيبة  فكخه عمى لو األ ومشح الخاص القانػن  فمدفو قامت لقج :السباشخة غيخ الجعهى 
 مغ حق الستيفاء وسائل عجه وضعت حيث لمجائغ العام الزسان حسايو مفادىا وجػىخية
 .السباشخة غيخ ػ الجعػ  الػسائل ىحه بيغ ومغمجيشو 

 نفدو عغ ليا جافعي لمجائغ القانػن  ججىاأو  وسيمو ىي :غيخ السباشخة الجعهى  مفيهم
 عمى يتختب وسيمة ىي اخخ وبسعشى بشفدو حق استعسال االخخ ىحا اىسل اذا السجيغ تجاه

 أىسل حق فكل ، زيادتيا أو العام الزسان عشاصخ عمى لمسحافطة بيا الجفع أو استعساليا
 .2ومحجده معيشو شخوط وفق وذلظ عشو نيابةيباشخ  ان لمجائغ كان استعسالو في السجيغ

 :ةسباشخ ال غيخ الجعهى  شخوط - أ
 إلى االخخ والبعس مجيشو حق يدتعسل الحؼ الجائغ إلى الذخوط ىحه بعس تخجع

 تدتحق التي لمجائغ السذخوعة السرمحة إلى تخجع كميا وىي يدتعسل الحؼ الحق
 الحؼ الحق ذلظ مثال مجيشو بحقػق  السصالبة الجائع تسكغ ةسباشخ ال غيخ والجعػػ  .الحساية
 في ذلظ عمى ليحافع عشو نيابة مجيشو بحق الجائغ بصالب السجيغ يبخمو عقج عمى يتختب

 يجب ذلظ يتحقق ولكي الزسان ىحا مغ ديشو ذلظ استيفاء لو دخييت كي العام الزسان
 القانػن  مغ 185 السادة نز تزسشيا التي شخوطالسباشخة  غيخ ػ الجعػ  في تتػفخ ان

 :في والستسثمة الحكخ الثالثة السجني
 وغيخ مؤكجا غالجائ حق يكػن  ان شخط فيػ بالجائغ تتعمق التي الذخوط يخز ما في  

 في جيشوم محل الجائغ حمػل ان كسا السباشخة غيخ ػ الجعػ  استعسال وقت فيو متشازع
 .القزاء اذن مغ عمى الحرػل لحلظ القانػن  ذتخطي ال ػ الجعػ  ىحه استعسال

                                                           
 .37.38 ص ص ،مخجع الدابق، لدرق بغ عػدة 1
 .7-3ص ص، السخجع الدابق، لدرق بغ عػدة 2
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 ػ الجعػ  شخيق عغ مجيشو حقػق  ستعسالفي إ الجائغ نيابةان  إلى ذلظ في والدبب
 نرت التي السجني القانػن  مغ 190 السادة نز مغ ةمدتسج ةقانػني نيابة السباشخة غيخ
 لجسيع ضسانا ويكػن  السجيغ ىحا عغ نائبا مجيشو حقػق  استعسال في الجائغ يعتبخ" عمى

 ."دائشيو
 السجيغ اىسال في تتسثل فيي السجيغ في تػافخىا الػاجب الذخوط يخز ما في ماأ

 الأو  اعتباره إلى يؤدؼ ان نوشأ مغ التقريخ أو االىسال ىحا يكػن  وان حقو استعسال في
كخرع في الجعػػ والعمة مغ إشتخاط  السجيغ ادخال يذخطوكحلظ  االعتبار ىحا في الديادة
 تػافخت اذا انو حيث عميو حجة ػ الجعػ  في يرجر الحؼ الحكع يكػن  ان ىػ لذخطىحا 
 .مجيشو شؤون  في تجخمو خبلليا مغ مذخوعوة مرمح تػفخت لمجائغ الذخوط ىحه

 لقج مجيشو باسع الجائغ شخهيبا الحؼ بالحق يتعمق التي الذخوط في يخز ما في أما
 تكفل التي الزسان وسائل مغ وسيمة ىي ةسباشخ ال غيخ ػ الجعػ  نأ سبق فيسا ضحشاأو 

 العام بالزسان الجائغ حق عمى السحافطة ىي مشيا والغاية حقيع عمى الحرػل الجائشيغ
 غيخ ػ الجعػ  شخيق عغ مجيشو باسع الجائغ يدتعسمو الحؼ الحق في القانػن  شخط لحلظ

 .1السالية الحقػق  مغ الحق ىحا يكػن  وان لمسجيغ يخرو ال حق يكػن  ان السباشخة
 :السباشخة غيخ الجعهى أحكام  - ب
 عغ نيابة مباشخة غيخ دعػه يخفع ان لمجائغ السذخع جازأ العقج ندبيو قاعجة عغ خخوجا  

 ابخمو عقجا مرجرىا يكػن  قج والتي الغيخ لجػ التي بحقػقو السصالبة عغ الستقاعذ مجيشو
 الزسان عمى لمسحافطة يدعى ػ الجعػ  ىحه في الجائغ ان ىشا التأكيج يبقى لكغ ،الغيخ مع

 نرت ما وىحا نفدو عغ اصيبل ال عشو نائبا باعتباره مجيشو حقػق  ذلظ في ويدتعسل العام
 .190 السادة عميو

                                                           
 .45، 44 ص ص، السخجع الدابق، مشرػرؼ ليشجة 1
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 في الشيابة اثار زو اتتج ال الستقاعذ السجيغ عمى السباشخة غيخ ػ الجعػ  اثار امأ
 الترخفات بكل الحق ىحا في الترخف عغ السجيغ ػ الجعػ  ىحه تخل فبل السجني، القانػن 

 باستعسالو اال الترخف مغ وعمش يسمظ ال الحؼ الجائغ حق في خػ تد التي 1القانػنية
 .2السجني القانػن  في السحجدة شخوشيا ػ البػليريةالجعػ  أو دعػػ الرػرية

 التي السباشخة غيخ ػ الجعػ  في خرسا يجخل ان وجب بل بحقو محتفطا يبقى السجيغف
 .3شكبل قبػليا عجم شائمة تحت الجائغ يخفعيا

 في معو السذتخكيغ الجائشيغ وباقي الجائغ عمى السباشخة ػ الجعػ  ألثار بالشدبة أما
 الحؼ الحكع فانالسباشخة  غيخ ػ الجعػ  في مجيشو عغ الشائبالجائغ  فان العام الزسان
 مغ ادخمو باعتبار ما اال مشو الجائغ يدتفيج وال عميو أو لمسجيغ رجير انسا فييا يرجر
 لو يحكع ان القاضي مغ يصمب ان لمجائغ فميذ لجيػنو،لدجاد  الزامشةالسجيغ  لحمة امػال
 .الخرع بالدام

 الجائغ فان السباشخة غيخ ػ الجعػ  في عميو السجعى وىػ السجيغ لسجيغ بالشدبة أما  
 مػاجيو في لو يجفع ان يسكشو ال الخرع فان لحلظ السجيغ عغ نائبا اال ليذ السجعي
( االسخاء، التقادم ،الػفاء) االنقزاء اسباب مغ سبب باؼ االلتدام بانقزاء كالجفع السجيغ
 لمحق السػجب الترخف ببصبلن كالجفع يااثشائ أو ،ػ الجعػ  رفع قبل الدبب وقع سػاء

 .4الجعػػ  مػضػع
 يةالبهلير الرهرية والجعهى  الجعهى : ثانيا

 السشاسب الػقت في استعساليا في الجائغ تأخخ أو لىو األ القانػنية الػسائل تفمح لع اذا  
 االضخار و ىػمش القرج الترخف ىحا كان و بعزيا أو كميا امػالو في السجيغ ترخف

                                                           
 .24ص ، السخجع الدابق، نػاصخ أغيبلس 1
 .259ص ، السخجع الدابق، بػرؼ جياسيغ دمحم ال 2
-972صص  ، السخجع الدابق،الػسيط في الذخح القانػن السجني نطخية اإللتدام بػجو عام، عبج الخزاق الديػرؼ  3

973. 

 .25ص السخجع الدابق،  ،نػاصخ أغيبلس 4
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 فقج صػريا أو حكيكيا السجيغ ترخف كان سػاء في العام ضسانو مغ النقاص بالجائغ
البػليرية  الجعػػ  ىي العام ضسانو عمى خبلليسا مغ يحافع وسيمتيغ السذخع ججأو 

 الرػرية. والجعػػ 
  :الرهرية الجعهى  :ثالثا
 السجيغ يرػرىا التي الرػرية العقػد خصخ لتفادؼحساية  لمجائشيغ الجدائخؼ  السذخع قخر  
 عقجا السجيغ ابخم فاذا ومشو الحكيقي العقج يخفي حتى ىحا أو ترػيخىايذتخك في  التي أو

 حدغ كان واذا الرػرؼ  بالعقج أو السذتخط الحكيقي بالعقج التسدظ لجائشيو جاز صػريا
  .1الشية
 الستعاقجيغفمجائشي  صػرؼ  عقج أبخم إذا"  ح.م.ق 198 السادة تشز الرجد ىحا وفي

 .2الرػرؼ  بالعقج يتسدكػا ان الشية يحدش كانػا متى الخاص والخمف
 :الرهرية مفيهم-2
 البيام لمػاقع مخالف نحػ عمى ارادؼ قانػني بسطيخ الكيام بانيا الرػرية تعخف  
 مختمفان وضسان القانػني السخكد مغ فيشذأ الصخفان قرجه ما حكيقو دتختو رحتو ب

 بالترخف أما يكػن  وذلظ الرػرؼ  الػضع وىػ ضاىخ كاذب واخخ مدتػر حكيقي وضع
 عمى الصخفان يتفق مددوج عقج اتفاق عمىفتقػم  صػرؼ  عقج إبخامب واما السشفخدة باإلرادة
 .الرػرؼ  الػضع بشفاذ واالبيام ليسا بالشدبة نفاذه عمى اتفقا ما اخفاء ىسا مدمكيغ اتخاذ

 :الرهرية ى الجعه  شخوط-0
محسمة في  قيػدمجسػعة  السذخع وضع مجيشو ترخف دعػػ صػرية الجائغ يباشخ حتى  

 :ثبلثة شخوط

                                                           
 .25ل نديسة، مبجا ندبية العقج، السخجع الدابق صبغ شعبل، بغ ناصخ وفاء 1
يتزسغ القانػن السجني السعجل ، 1975سبتسبخ  26الستزسغ القانػن السجني السعجل والسؤرخ في  75/58األمخ رقع  2

 .1975سبتسبخ  30بتاريخ  78والستسع ج ر ج ح عجد 
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 مختلفان و الدمن حيث منمتعاصخين  مهضهعا أوأطخافا  متحجين عقجين وجهد -2-أ
 .1األركان و طبيعة أو الذخوط حيث من

 .الحكيكية العالقة اخفاء إلى الستعاقجين اراده اتجاه -0-أ
 لمػاقع ومغايخ ضاىخ خخأ ترخف وراء دتخهب خفيا الحكيقي الترخف بإبقاء ذلظ ويكػن   
 .االخفاءسبب  عغ الشطخبغس  االقل عمى بعزيا أو نػاحيو جسيع في
 .الشداع من خالي ثابت حق للجائن يكهن  ان -3-أ
 :الرهرية ى الجعه  حكامأ

 بعقج حكيكيا عقجا الستعاقجان اخفى اذا: يمي ما عمى ج.م.ق مغ 199 السادة تشز    
 .2الحكيقي العقج ىػ العام والخمف الستعاقجيغ بيغ فيسا الشافح فالعقج ضاىخ

 وجػد ال الرػرؼ  العقج ان والػرثة لمستعاقجيغ بالشدبة انو السادة ىحه احكام مغ يتبيغ    
 حيث الستعاقجيغ لقاعجة العقج شخيعة ساالاع الحكيقي العقج حقيع في يدخؼ و  لو أىسية وال
 ىػ الحؼ الطاىخ العقج وليذ الحكيقي وىػ ختالسدت العقج ارادوا الستعاقجة االشخاف ان

 .تختالسد بالعقج يتسدظ الحؼ الصخف عمى االثبات عبئ ويقع الرػرؼ  العقج
 ػ او الجع عغ فزبل لمجائغ االداء السدتحقة ديػنو لػفاء السجيغ امػال تكف لع نإ
و  حقو مغ مسكغ قجر اكبخ عمى الحرػل مغ ليتسكغ إعدار لمسجيغ يصمب ان الثبلث
 .3الجائشيغ مغ غيخه مع اة او السد مغ شيء لوليكفل 

 :البهليرية الجعهى 
 غيخ السجيغنية  حدغ شخط الجائغ مػاجية في نافحه تكػن  السجيغ ترخفات ان االصل

 4دائشو حق في نافحه ترخفاتو تربح فبل مشو عدا أو بجائشة مزخا ترخفا ترخف اذا انو

                                                           
 .26ص، السخجع الدابق، نػاصخ أغيبلس 1
 . ق م السعجل والستسع السخجع الدابق 75/58رقع  األمخ 2
 .26ص ، السخجع الدابق، بغ ناصخ وفاء 3
 .23ص ،  نفذ السخجع، بغ ناصخ وفاء 4
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غذا  يتع الحؼ السجيغ ترخف في بالصعغ لمجائغ حقا ،ج.م.ق 191 السادة مغتقخر  تقخر
 .1حقيع في العقج اثخ فحشي ال حيث ليع االضخار وقرج الجائشيغ نحػ

 :البهليرية الجعهى  مفيهم - أ
 192- 191 السادة نز خبلل مغ البػليرية ػ لمجعػ  الجدائخؼ  السذخع تعخض  

 يصمب ان بو ضار ترخف مجيشو مغ وصجر ديشو حل دائغ لكل ،191 السادة تشز م.ق
 في زاد أو السجيغ حقػق  مغ انقز قج ترخف كان اذا حقو في الترخف ىحه نفاذ عجم

 .عدخه في الديادة أو السجيغ عدخ وتختب التدامو
 عمى حجة يكػن  ال فانو ضبعػ  السجيغ الترخف كان اذا"  بشز م.ق مغ 192 والسادة
 الغر بحلظ عمع قج االخخ الصخف كان واذا السجيغ مغ صجرك غر ىشا كان اذا الجائغ
 وىػعالع السجيغ مغ صجر يكػن  أن الغر عمى مشصػيا الترخف بارإلعت يكفي
 ..."".بعدخه
 :البهليرية الجعهى  شخوط-2

 البػليرية ػ الجعػ  ان السجني القانػن  مغ 192 و 191 السادة نز مغ يتزح   
 عمى التشفيح مغ يتسكغ حتى حقو في يزخه الحؼ الترخف نفاذ عجم بصمب الجائغ تسكغ
 فيسا تذسل التي معيشو شخوط فيو تػفخت اذا اال ذلظ لكغ الترخف عميو ورد الحؼ السال
 :يمي
 االداء مدتحق الجائغ حق يكػن  ان شخط فيػ بالجائغ تتعمق التي الذخوط يخز فيسا  
 عمى وجػده في سابقا الجائغ يكػن  ان يجب انو كسا بالجائغ راضا الترخف يكػن  نأو 

فيو  السصعػن  بترخف تتعمق التي الذخوط يخز فيسا أما فيو السزسػن  السجيغ ترخف
 السجيغ عسل يكػن  ان يجب بالترخف السصعػن فيو فيسا يخز الذخوط التي تتعمقأما 

 حقػق  مغ يشقز ان نوشأ مغ اؼ مفقخا يكػن  ان ذلظ إلى وباإلضافة قانػنيا ترخفا

                                                           
 .324ص  ،، السخجع الدابقدمحم صبخؼ الدعجؼ 1
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 السصعػن  ترخف يكػن  ان في يترل بالسجيغ تتعمق التي الذخوط يخز وفيسا السجيغ،
 .1السجيغ قبل مغ شئاوالتػ  الغر يتحقق أن كحلظ السجيغ، اعتباريبيغ  ان نوشأ مغ فيو

  :البهليرية الجعهى  حكامأ-0
 وسيمة واعتبارىا العقج ندبيو قاعجة إستثشاءا مغ الترخف نفاذ عجم دعػه باعتبار      

 الترخف فيبقى السجيغ ترخف لمرحة يستج ال اثارىا فان الجائشيغ الغيخ لحساية حقػق 
 بيغ الترخف نفاذ عمى ويتختب الجائغ حق في نافح غيخ لكشو الستعاقجيغ بيغ صحيحا

 الباقي ىحا فان التشفيح عميو بعج الترخف محل الذيء ثسغ مغ بقي اذا انو الستعاقجيغ
 عغ الشاشئة بالجعػػ  السجيغ إلى الخجػع حق لو ويبقى عميو السترخف حق مغ يكػن 
 وغيخه مغ الصاعغ الجائغ عمى اثارىا الترخف نفاذ عجم الجعػػ  اثار مغ وبيشيسا العقج

 :فيسا يأتي السجيغ ونسيد االحكام لترخف بالشدبة الغيخ مغ باعتبارىع الجائشيغ
  :السجين ترخف نفاذ بعجم الظاعن للجائن بالشدبة -2-ب-3

 :الشفاذ أثخيغ بعجم الحكع بعجم الصاعغ الجائغ عمى يتختب  
 ولع الجعػػ  رفع بعج حقو الجائغ يدتػفي لع فاذا :حقو في الترخف نفاذ عجم ليساأو 

 في الترخف نفاذ بعجم يحكع القاضي فان السثل، ثسغ إليو السترخف يػدع 
 كأن الترخف ىحا فيعتبخ االخخيغ الجائشيغ لجسيع وبالشدبة الجعػػ  رافع الجائغ مػاجيو

والجائغ التشفيح  العام الزسان مغ جدء الترخف محل الحق ويبقى عإليي بالشدبة يكغ لع
 .عميو

 والسترخف السترخف السجيغ عمى الخجػع لو يجػز اذ :التعهيض في الجائن حق ثانييسا
 بالتعػيس عمييسا الخجػع ويكػن  مجيشيو ترخف تحت تزخر انو اثبت اذا بالتعػيس إليو
 الػفاء في متزامشيغ كبلىسا يكػن  لمسدؤولية التقريخية العامة القػاعج اساس عمى

 .السذخوع غيخ الزار الفعل في إلشتخاكيسا وذلظ بالتعػيس

                                                           
 .48 – 46 ص، السخجع الدابق، مشرػرؼ ليشجة 1
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 :الجائشين لباقي بالشدبة الشفاذ بعجم الحكم اثخ -0-ب-4
 لمسجيغ الزار الترخف نفاذ بعجم الحكع صجر حتى انو عمى م.ق 194 السادة تنر  

 غيخ لمجائغ يسكغ بل السجيغ ترخف اضخىع الحؼ الجائغ جسيع مشو يدتفيج الحكع ىحا فان
 فييع تتػفخ لع الحيغ الجائشػن  أما الصاعغ عمى حقوإستيفاء  في يتقجم انالصاعغ  الجائغ
 .1الحكع ىحا مغيدتفيجون  فبل بالتقادم حقػقيع سقصت أو الشفاذ عجم شخوط

 الغيخ على العقج ألثخ االستثشائي داالمتجا :الثاني السبحث
 تشفع حقػق  وتقابميا التدامات عشوتشذأ  أن البجييي مغ صحيحا العقج إبخام عشج  

 ومغ عمييعيشػب  مغ كحلظ ذسلي الستعاقجيغ اصصبلح أن خغي العقج شخفي عاتق عمى
 في مباشخه بصخيقو يؤثخ العقج اثار ان اال والخاص العام الخمف إلى العقج تصخق في يسثميع
 يختب ال فيػ يسثميسا مغ أو العقجيغ اال يمدم ال العقج ان واالصل 2الستعاقج دائشي حقػق 
 ولكغ م.ق 113 لمسادة شبقا وىحا حقا بدتكت ان يجػز لكغ الغيخ مػاجيو في التداما
 ىحه في وقخر بإرادتيسا وذلظ،  3الستعاقجيغ اال نترخف ان يسكغ ال ذلظ عمى استشادا
 ىحه حدب ومشو" حقا ودبيك ان يجػز ولكغ الغيخ ذمو في التداما العقج يتختب ال" السادة
 قاعجتيغ لمعقج االثخأ مبج عمى لبلستثشاء بالشدبة يغثمبح مػضػع لو افدشتش في 4السادة
 .ثاني مصمب الغيخ لسرمحو واالشتخاط لأو  مصمب الغيخ عغ التعيج

 
 
 

                                                           
 .34، 33صص ، السخجع الدابق، نػاصخ أغيبلس 1
 .79ص، السخجع الدابق، عقيمة عػيصي 2
 .34ص ، السخجع الدابق، نػاصخ أغيبلس 3
محكخة لشيل شيادة ماستخ في ، أثخ العقج مغ حيث األشخاص في الذخيع الجدائخؼ ، سعجؼ مدعػد، مػالؼ أبػ جياد 4

 .41ص  2016الحقػق والعمػم الدياسية  كمية جومدؤولية، جامعة آكمي محشج أولحا القانػن تخرز عقػد
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  :الغيخ عن التعيج :لواأل  السظلب
 ما وىحا العقج في السذاركة عجم مغ بالخغع التدامات الغيخ عغ يتختب ان مكغ

 حكيقة في انو اال العقج ندبيو مبجا عمى ااستثشاء السذخع واعتبخه الغيخ عغ بالتعيج يدسى
 .1السبجأ ليحا تكخيذ اال ىػ ما االمخ

 االثخ بسبجأ استثشاء اعتبخه ج.م.ق 114 السادة في عميو نز الجدائخؼ  السذخع ان حيث  
 كان وافقتمػ  مخمفا الغيخ اال العقج اثخ انرخاف كان كمسا انو الكػن  وىػ لمعقج الشدبي

 الغيخ عغ 2التعيج نطام دراسة لو اسشتش السصمب ىحا خبلل مغ العامة لمقاعجة قايتصب ذلظ
 .فخع الثاني الغيخ عغ التعيج احكام لو فخع األ الغيخ عغ التعيج تحجيجا
 الغيخ عن التعيج قيام :لواأل  الفخع

 ذلظ كان لو اقخاره أو قبػلو عمى امعمق الغيخ إلى العقج اثار انرخاف كان كمسا
 الحؼ الغيخ عغ التعيج في نججه مشا وىحا عشو استثشاء وليذ العقج ندبية تصبيقا لسبجأ

 ىحا مغ تبيغ إذ ف .م.ق 1120 السادة لشز السقابمة ج.م.ق 114 السادة عميو نرت
 بسا لوو اسشتشو الحؼ  لمشقج محبل ما جعمو وىػ العقج ندبيو مبجا مغ استثشاء ان الشز
 :3يأتي

  الغيخ عن التعاىج مفيهم ال:أو 
 الستعيج وىػاحجىسا  يمتدم شخريغ بيغ عقج أنو عمى الدعجؼ صبخؼ  دمحم يعخف

 الغيخ عغ التعيجو عخف بان  4معو الستعاقج مػاجيو في يمتدم ثالثا شخرا يجعل بأن
 بان لو الستعيج ويدسى االخخ الصخف قبل الستعيج ويدسى شخفيو احج يمتدم بسقتزاه عقج

 معيغ بأمخ يمتدم يخغال يجعل بان لو الستعيج مػاجيو في معيغ بأمخ يمتدم الغيخ يجعل

                                                           
 .413ص  ،، السخجع الدابقعمي فيبللي 1
 .52ص  ،، السخجع الدابقمشرػرؼ ليشجة 2
 .42ص ، السخجع الدابق، سعجؼ مدعػد، مػالؼ أبػ جياد 3
 .350ص ، السخجع الدابق، دمحم صبخؼ الدعجؼ 4
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 يسكغ التعخيف ليحا شبقا السجني القانػن  في التعخيف ىحا يسثل ولع لو الستعيج مػاجيو في
 الغيخ قبل فاذا لو الستعيج مغ مػجو ايجاب عمى يشصػؼ  الغيخ عغ التعيج ان القػل

 فػرؼ  عقج عقجيغ ذلظ عغ فيتختب الدابق العقج عغ يختمف بيشيسا عقج ابخم االيجاب
 .لو والستعيج الستعيج ىع الفػرؼ  العقج اشخاف في إحتسالي وعقج
 الغيخ عن التعاىج طبيعة :ثانيا

 تعسل ان الفخندي السجني القانػن  مغ 1121 السادة في الفخندي السذخع تعيجلقج 
 القانػن  مغ 114 السادة في الجدائخؼ  السذخع استعسميا التي( قبل) مغ بجال( اقخ) كمسو

 ىشاك ان يعشي ىحا العقجيغ ةبشطخي ال الػاحج العقجح بشطخية االخ يخيج بحلظ وىػ السجني
 .لمغيخ ذلظ اقخار بعج الغيخ عغ التعيج اثار تحجيج في نطخيتيغ

 العقجين نغخيو :الأو 
 لو والستعيج الستعيج بيغ مبخم عقج ىػ الغيخ عغ التعاىج عقج ان الشطخية ىحه نخػ 

 اتجاه معيغ بالتدام سيمدم الغيخ مغ شخرا يجعل بان الستعيج خبلل مغ يتعيج بحيث
 العقج عغ بسختمف بيشيسا ججيج عقج انعقج التعيج ىحا الغيخ ىحا قبل إذ بحيث لو الستعيج
 .احتسالي وعقج فػرؼ  عقج عقجاني ىشاك ان يعشي ىحا الدابق

 الهاحج العقج ةنغخي :ثانيا
 وبيغ عامة برفة الشيابة ةنطخي مغ الغيخ عغ تقخب نججىا الػاحج العقجإن نطخية 

 زأو تج الحؼ الشائب مػقف مع يتقارب الستعيج مػقف ان نجج فسثبل خاصو برفو الفزالة
 لمترخف االصل مغ اقخار عمى سيتحرل بانو يتعيج والحؼ لو السخػلة الدمصة حجود
 اال الشطخية ليحه وفقا يػجج ال ذلظ وعمى لو السخػلة الدمصة حجود خارج مغ بو قام الحؼ
 .1لو والستعيج الستعيج بيغ السبخم العقج وىػ واحج عقج

 

                                                           
 .53ص ع الدابق، .، السخليشجة مشرػرؼ  1
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  الغيخ عن التعاىج قيام شخوط :الثانيالفخع 
 ويتحقق عشو والستعيج لو الستعيج الستعيج ثبلثة عشاصخ عمى الغيخ عغ التعيج يقػم      

 :تيأي كسا السجني القانػن  مغ 114 السادة تزسشيا شخوطثبلثة  بتزسغ
 :باسسو الستعيج تعاقج -1

 يتعيج الحؼ الغيخ باسع ال باسسو الستعيج يتعاقج ان الغيخ عغ يذتخط لكيام التعاىج    
 اثار وتترخف السػكل لحداب يعسل فان الػكيل الػكيل عغ الستعيج يتسيد وبيحا عشو
 العقج اثار ويترخف باسسو العقج الستعيج يبخم بيشسا االصيل ذمو إلى يبخمو الحؼ العقج
 .1يمتدم ال الغيخ بيشسا نفدو ىػ ويمتدم ذمتو إلى

 يعسل فالفزػلي الفزػلي وعسل الغيخ عغ الستعيج بيغ االختبلف بيحا يطيخ كسا      
 باسسو يحسل الغيخ عغ الستعيج أما بعسمو، فيمدمو ولسرمحتو، العسل صاحب باسع

 .2العقج اثار ىػ إليو وبترخف
 إلى الستعيج ةاراد تتجو ان التعاىج لكيام يذتخط :بالتعيج نفدو بالدام الستعيج قيام-0

 .عشو تعيج الحؼ لمغيخ الدام ال نفدو الدام
 ان قانػنا يسكغ ال اذ عشو الشاشئ االلتدام محل استحالو ال باشبل التعيج كان واال  

 3.فيو شخفا االخيخ ىحا يكغ لع عقج بسقتزى اخخ شخز بإرادتو شخز يمدم
 يشرخف ال العقج بان تقزي التي القاعجة عغ خخوجا ليذ الغيخ عغ التعاىج فان وعميو

 بألفاظ صخاحة أما نفدو الستعاقج الدم بل الغيخ يمدم لع التعاىج ىحا الن الغيخ إلى اثخه
 .4الحال ضخوفمغ  يدتفى ضسغ أو عشوة تعبخ شكمي

 
                                                           

 .331ص  ،، السخجع الدابقدمحم صبخؼ الدعجؼ 1
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 6ط-1الترخف القانػني لمعقج واإلرادة السشفخدة ج، بمحاج العخبي الشطخية العامة لئللتدام في القانػن السجني السخكدؼ  3

 .217ص ،2008-معية الجدائخديػان السصبػعات الجا
 .415ص ، السخجع الدابق، ليشجة مشرػرؼ  4
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 :القبهل على الغيخ عسل-3
 حسمو اؼ الثاني الستعاقج نحػ االلتدام عمى الغيخ حسل في التعيج مػضػع يتسثل  
 يتحرل لع اذ عشيا يدأل حيث نتيجة بتحقيق الستعيج مغ التدام وىػ التعاىج قبػل عمى

 .1الغيخ قبل مغ التعيج قبػل عمى الثاني الستعاقج
 التدامو فان وذلظ لمتعيج الغيخ قبػل عمى الحرػل ػوى بعسل دائسا يمتدم الستعيج

 جيجه قراره بجل الستعيج مغ يكفي ال اذ عشايو ببحل التداما وليذ نتيجة بتحقيق التدام
 بالتدامو محبل الستعيج اعتبخ وال لو الغيخ قبػل يجب بل التعيج، قبػل عمى الغيخ ليحسل

 االصمي السجيغ تشفيح يزسغ فالكفيل الكفالة عغ الغيخ عغ التعيج يسيد ما وىحا االصمي
 .عشو ويتحسمو لمجيغ

 ثانيا: احكام التعيج عن الغيخ
 صحيحا نذأ ذكخىا الدابق الثبلثة شخوشو الغيخ عغ التعيج عقج استػفى متى  

 الستعاقج نحػ االلتدام قبػل عمى الغيخ بحسل الستعيج التدام وىي عقجيو، اتجاه ألثاره مختبا
 قبػل عمى الستعيج لو عيجت مغ يحرل لع اذا الستعيج لأدي بحيث لو الستعيج الثاني
 .2الغيخ

 :الستعاقجين بين فيسا الغيخ عن التعيج_احكام 2
 بالشدبة الغيخ مغ وىػ عشو الستعيج يمدم ال الغيخ عغالقاعجة العامة ان التعيج   

 ىحه تحققت فان لمتعيج الغيخ قبػل عمى الحرػل ىػ االلتدام محل كان واذا التعيج، لعقج
 الحؼ لمتعيج الغيخ تشفيح يزسغ ال وانو خرػصا التدامو انقزى قج الستعيج يكػن  الشتيجة

 اذا أما بو لمستعيج شان فبل االلتدام تشفيح أما فقط لو الغيخ بقبػل بشفي الستعيج والدام قبمو
 نتيجة تحسل عميو ذنإ اعتبار محل الستعيج مدؤوليو تكػن  فيشا التعيج ليحا الغيخ رفس
 ليدأ ال فانو لحلظ ،رفزو أو التعيج قبػل في حخ الغيخ ان كسا التعيج ليحا لمغيخ رفزو

                                                           
 .415ص، السخجع الدابق، عمي فيبللي 1
 .76ص  ،السخجع الدابق عيدى، بغ جيبللي 2
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 قبػل عجم ان ثبتي لع ما الستعيج إلى السدؤولية ولؤ ت لكغ الخفس أو القبػل ذلظ عغ
 الستعيج بتعػيس الدامو في الستسثمة السدؤولية مغيعفيو  اجشبي لدبب راجع لمتعيج الغيخ

 يسكغ انو عمى مدؤوليتو مغ تكل ال القبػل عغ الغيخ االمتشاع ان إلىاإلشارة  مع لو
 كسا ذلظ يأتي ال بالتدام عشو بالػفاء ىػ يقػم بان لو الستعيج تعػيس يتفادػ ان لمستعيج

 ذمتو يتبخا بالشتيجة لبللتدام العيغ التشفيح مغ اخخ يػفي ان محيخا يكػن  ان دون  كحلظ لو
 .تعيجه مغ
 احكام التعهد عن الغير بالنسبة للغير _2

رفزيا مادام أجشبية و عميو فبل يمدمو ما  أولمغيخ كامل الحخية في قبػل التعيج 
تعيج بو غيخه بذيئ كسا أنو ليذ لمستعيج أؼ سمصة في حسل الغيخ عمى القبػل بل يكػن 

ضسشيا اال أنو يذتخط فيو تػافخ  أوالقبػل بسحس إرادة الغيخ و قج يكػن القبػل صخيحا 
أنو الذأن في عقج االىمية وال يذتخط فيو شكل خاص ما لع يذتخط القانػن ذلظ كسا 

قانػن مجني  111في التذخيع الجدائخؼ و حدب نز السادة  ، 1الخىغ وعقج اليبة 
مشو فإن التدام الغيخ ال يكػن مغ و  جدائخؼ فإن إقخار الغيخ لمتعيج ليذ لو اثخ رجعي

أيزا ىحا ال يسشع ان يكػن اإلقخار اثخ لتعيج و ان مغ تاريخ اقخاره لو و تاريخ انعقاد ا
 .2ضسشيا  أوخجع اال تاريخ انعقاد التعيج بأن يقرج اال ذلظ شخفاه رجعي ي

قبل  يعتبخ التعيج عغ الغيخ إيجابا مػجيا اال الستعيج عشو إذا :اثخ قبهل الغيخ للتعيج_ أ
ضسشيا وال  أوفى بالتدامو و يكػن قبػل الستعيج عشو صخاحة أو بو يكػن الستعيج قج 

اشتخط السذخع شكبل معيشا في الترخف الحؼ يذتخط في القبػل شكل خاص اال إذا 
الخىغ و يقػم قبػل  أويعخض عمى الستعيج عشو قبػلو كسا ىػ الحال في عقجؼ اليبة 

العقػد و اعتبار  بخامالغيخ لمتعيج عمى عقج ججيج مسا يدتػجب تػفخ االىمية البلزمة إل
 عشو. و ىػ يختمفقبػل الغيخ بسثابة عقج ججيج فإنو يختمف عغ عقج التعيج عغ الغيخ 

                                                           
 .76ص  ،السخجع الدابق بغ عيدى،جيبللي  1
 .52مػالؼ ابػ جيياد، السخجع الدابق، ص 2
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 أثخ رفض الغيخ لتعيج: _3_
أن عقج التعيج عغ الغيخ و الحؼ بسػجبو تعيج الستعيج لمستعيج لو بأن يحسل الغيخ 
بالقبػل بو وال يمدم الغيخ وال يختب أؼ مدؤولية اتجاىو لكغ ىحا العقج يختب إلتداما في 

ال سيع و ان ذلظ ىػ إلتدام ذمو الستعيج و يحسمو مدؤولية الكاممة عغ إخبللو بالتدامو 
بتحقيق نتيجة لع تحقق ما دام الغيخ رفس بقبػل التعيج و بالتالي يكػن الستعيج قج أخل 

ء رفس الغيخ لتعيج تعاقج معو عمى ما أصابو مغ ضخر مغ جخا بالتدامو بتعػيس مغ
يقػم راجع لؤلسباب ال دخل ألرادتو فييا كسا لو أن  ن رفس الغيخ لمتعيجأإال اذا أثبت 

شبيعة االلتدام تدسح بحلظ اال انو ال يجبخ  أؼ الستعيج بتشفيح ما تعيج بو عيشا متى كانت
فيػ دفع تعػيس و  لتداموإ أما عمى ذلظ الن االلتدام الستعيج بتشفيح العيشي ىػ التدام بجلي

مثال ذلظ تعيج شخز الخخ بان يجعل الغيخ يقبل شخاء عيغ مسمػكة لمثاني بثسغ محجد 
رفس الغيخ الذخاء فيسكغ لمستعيج أن يذتخؼ العيغ لشفدو بشفذ الثسغ و يكػن بحلظ فاذا 

 .1قج نفح ما كان الغيخ سيمتدم بو بجوره بيحا االلتدام

 السظلب الثاني: االشتخاط لسرلحة الغيخ
يقتزي مبجا األثخ الشدبي لمعقج مغ حيث االشخاص انو ال يترخف اثار العقج 

شخفا فيو ولع يكغ مغ يزخ الغيخ الحؼ لع يكغ  أوغيخ عاقجيو فؤلصل فيو ال يشفع  إلى
نو مع مخور الدمغ لع يربح ىحا السبجأ شميقا بل ردت عميو استثشاءات اخحه أخبلئفو اال 

في شصخىا الثاني  113كجه في نز السادة أمعطع السذخعيغ مشيا السذخع الجدائخؼ الحؼ 
ق مشح عقج لع يكغ شخفا فيو بيشيسا ولكغ يجػز ان يكدبو حقا عمى جػاز اكداب الغيخ ح

باالستثشاء التي تخد عمى قاعجة ان الحق ال يشفع الغيخ ىػ االشتخاك لسرمحة الغيخ الحؼ 
يعتبخ استثشاء فعميا عمى قاعجة ندبية اثخ القػه السمدمة لمعقج مغ حيث االشخاص وقج 

 ق.م.ج 118-117-116حة الغيخ السػاد احكام االشتخاط لسرم نطع السذخع الجدائخؼ 

                                                           
 .79-77جيبللي بغ عيدى، السخجع الدابق، ص 1
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ل( احكام و األفخع الوبشاء عمى ذلظ نتعخض في ىحا السصمب ايام االستيخاد لسرمحة الغيخ 
 ثاني(.الفخع الاالشتخاط لسرمحة الغيخ )

 ل: قيام االشتخاط لسرلحة الغيخوالفخع األ 
 الحؼ القانػني مزسػنو تحيج بحدغ الغيخة لسرمح طااالشتخ  لؤلحكام التعخض قبل

 حجدىا كسا شخوشو ستعخاضإ ثعل( و األفخع ال) القانػني وتكييفو تعخيفو يتبيغ بإستقخاء
 .ثاني(الفخع ال)العقج ندبية قاعجه عغ خخوجا السجني القانػن 

 الغيخة لسرلح االشتخاط مفيهم: الأو 
 .لقانػنية شبيعتيا ثع الغيخة لسرمح الشتخاطا تعخيف السفيػم تحت يشتج  
 
 :تعخيف االشتخاط لسرلحة الغيخ-2

السذتخط  حجىسا يدسىأعقج يتع بيغ شخريغ  بأنويعخف االشتخاط لسرمحة الغيخ       
ل عمى الثاني ان يمتدم ىحا االخيخ تجاه شخز و خخ يدسى الستعيج ويذتخط فيو األأو 

ىحا الحق حق مباشخ  أالسدتفيج بحيث يشذ أوثالث اجشبي عغ العقج يدسى السشتفع 
 .1شتفع قبل الستعيجلمس
شخز  يتفق بسقتزاه اشخاص لثبلثةة عسمي وىػخ الغية لسرمح لتعاقجويقرج بو ا     

 ىحا يشفح نبأ الػاحج أو الستعيج، سسي خخأشخز  مع السذتخط أو الستعاقج يدسى
ى سس شخز فيو شخط أو السدتفيج، يدسى خخأ شخزة لسرمح يؤديو مخاأ خيخاأل

 يدسى ثالث شخز لسرمحو بأداء الكيام الستعيج يدسى خخأ شخز عمى السذتخط
 .2 السشتفع

 شخف مغ لسرشع التاميغ عقج مثبل متعجدةكثيخة و  العمسية الشاحية مغ وتصبيقاتو      
 كحلظ السشتفع وىع العسالة لفائج الستعيج وىي ميغأالتة شخك لجػ السذتخط وىػ مسثمو

                                                           
 .81ص  ،، السخجع الدابقبغ عيدى جيبللي1
 .55ص، السخجع الدابق، جيادمػالؼ أبػ 2
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 ثالث برفة ورثة تخز لفائجة مالي مبمغ بأداء لوى السػص قيام اشتخاط مع... .قج
 .1ةالحيا عمى لذخز

 الظبيعة القانهنية لإلشتخاط لسرلحة الغيخ:-2
 السفاليع إلى رجاعياإ لو اوح السدالة ىحه نأبذ االقتخاحات مغ العجيج الفقو قجم لقج  

 نأ تبيغ نوأ غيخة السشفخدة راداإل ونطخيوة الفزال ونطخيو االيجابة نطخي ومشيا السعخوفة
 قائع مدتقل نطام وىػ غيخىا عغة متسيد ة قانػنية عسمي وىػ الغيخ لسرمحو طاالشتخا
 .2بحاتو

 
 :االيجاب نغخية-2

 طاالشتخا لتغييخ ،اإلرادة سمصان مبجا عمى 19 القخن  فقياء وىع ؼالخأ ىحادعات  
 لو األ عقج يشال عقج مغ يتذكل نوبأ الغيخ لسرمحو شتخاطاإلو  اعتبخ إذ ،الغيخ لسرمحو

 السذتخط بيغ الثاني العقج ويتع مااالجيخيغ  ىحا يمدم بسػجبو هوالستعيج السفتخض بيغ يبخم
 ىحا ويكػن  السشتفع عمى الستعيج مغ اكتدبو الحؼ الحق السذتخط يحخض بحيث والسشتفع
 عجيجه نتقاداتإل الشطخية ىحه تعخضت وقج العقج نعقادإ قبػلو عمى يتختب يجاباإ العخض

 .3االخيخ ىحا دائشي لسداحسة يعخض السذتخطذمة  في حقو دخػل نأ مشيا
 :الفزالة نغخية-0

 بو ما يقػم ان،LABBÉ السيسى الفخندي ويالفك ومشيع الشطخية ىحه انرار يخػ   
 ىحا ان غيخ العسل رب لفائجة يالفزػل بيا يقػم التي كاألعسال السشتفع لفائجةلسذتخط ا

 لمسذتخط تكػن  فيسا مختمفة، جوأو  مغ الفزالة عغ يختمف االشتخاط أن ذلظ مدمع غيخ
 لو تكػن  نأ شخط ال يالفزػل نفإة شخرية مرمح الغيخة لسرمح االشتخاط في

                                                           
 .39ص  ،، السخجع الدابقوىيبة بغ ناصخ1

 .63ص  ،، السخجع الدابقعقيمة عػيصي2
 .83،84 ص ص، السخجع الدابق، بغ عيدىجيبللي 3
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 فيسا لحدابو يعسل الغيخة لسرمح لمسذتخط نأ كسا الفزالة، فعل مغة شخرية مرمح
 قبػل نأ في الفزالة عغ الغيخة لسرمحط الشتخا تأليفا الغيخ، لحداب الفزػلي يعسل
 مع تعاقج ومغ العسل رب عبلقة الإ فبلتبقى الفزػلي، دوما يشيي الفزالة في العسل رب

 ػحجهلو ل السشتفع قبػل بعج العقج في شخفا السذتخط فيبقىشتخاط اإل فيعقج أما يالفزػل
 .1دون غيخه

 :السشفخدة اإلرادة نغخية-3
 السشفخدة اإلرادة ىػ السشتفع يكتدب الحؼ الحق ساسأ نأ الشطخية ىحه اصحاب يخػ    

شتخاط اإل حكامأ مع تتفق ال نياأ لكػن  ىحا نتقاداتإ الشطخية ىحه واجيت حيث لمستعيج
 في لستعيجا دون  لو يجيد السذتخط نأ نجج حكاماأل ليحه اوفق نوأ حيث الغيخ لسرمحو
 مشو االستفادة في رغبتو السشتفع يعمغ ان قبل االشتخاط نقسأؼ  اشتخاشو عغ الخجػع
 دون  لمستعيج الحق ىحا... .جيلمستع السشفخدة اإلرادة ىػ لسشتفعا حقه مرجر  ولػكان

 .2السذتخط
 :مدتقل مفيهم االشتخاط لسرلحة الغيخ -4

 عقج مع لمسشتفع مباشخ حق نذاءإ عمى يقػم الغيخة لسرمح االشتخاط ان ذلظ
 مشيا يجعل ساط كاالشتخا عقج في شخفا يكغ لع السشتفع نأ مغ الخغع عمىط شتخااإل
 فيو شخفا يكغ لع عقج مغ دائشا الغيخ يجعل بحيث لمعقج الشدبي االثخ مبجا مغ ستثشاءا

 لو اتوذ بحج مدتقل مفيػم أو نطام ىػ الغيخة لسرمح االشتخاط عقج فإن عميو وبشاءا
 لجائغأ تشذ والاالشتخاط  مشعقج مباشخ حق تمقي السشتفع لمغيخ يدتج الخاصة احكامو

                                                           
 .450ص ،2013مػقع لمشذخ الجدائخ ، 3الشطخية العامةلمعقج ط، عمي فيبللي1

 .213ص  ،، السخجع الدابقمرجر اإللتدام، أنػر سمصان2
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 اساس عمىق.م  118-117-116 السػاد مع يتشاسب الحؼ ىػ و1الحق بيحا االشتخاط
 2.العقج سدوأ أمبج مغ استثشائي نطام انو القػل سبق كسا

 ثانيا: الذخوط الخاصة لكيام االشتخاط لسرلحة الغيخ
 التدامات عمى باسسو يتعاقج أن لمذخز يجيد ج.م.ق مغ 116 السادة تشز  

 كانت ماديو شخرية مرمحة االلتدامات ىحه تشفيح في لو كان إذا الغيخ لسرمحة شخشيا
 لسرمحة االشتخاط في يجػز" أنو عمى القانػن  نفذ مغ 118 السادة ذكخت كسا .أدبية أو

شخرا أو  يكػن  أن يجػز كسا مدتقمة ىيئةأو  مدتقبل شخرا السشتفع يكػن  أن الغيخ
 فيو يشتج أن يجب الحؼ الػقت في مدتصاعا تعييشيسا كان مغ العقج وقت يعيشا لع ىيئة
 ".لمسذارشة شبقا أثخا العقج

 تػافخ مغ البج االشتخاط لكيام أنو أعبلهتيغ السحكػر  السادتيغيتبيغ مغ نز     
 .3الغيخ لسرمحة االشتخاط بعقج الخاصة الذخوط وكحلظ السصمػبة العامة الذخوط

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .453ص ، السخجع الدابق، عمي فيبللي1
 .391ص  ، السخجع الدابقخبيعبمحاج ال2

 .86ص  ، السخجع الدابقبغ عيدىجيبللي 3
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 :الغيخ لسرلحة الشتخاطل العامة الذخوط -1
 :الذخوط السهضهعية .أ
 :وجهد الخضا و صحتو*

 الستعيج بقبػل وذلظ ،غيخلم حق إنذاءعمى  الستعيج السذتخط إرادة تتفق أن يجب  
 ىحا يكػن  أن يجب كسا لمغيخ السشذأ الحق مالية عمى يحتػؼ ، السذتخط لئليجاب
 تكػن  أن و الكاممة يةباألىم الستعاقجيغ مغ كل يتستع أن أؼ العيػب مغ خاليا التخاضي
 اليكػن  وأن، 1االستغبلل أو االكخاه  أو التجليذ أو كالمغط العيػب مغ خالية إرادتيسا
 قاببل لئلبصال. الغيخ لسرمحة االشتخاط

 :الدببمذخوعية  و السحل وجهد*
 يتػجب إذ الغيخلسرمحة  باالشتخاط تتعمق فيسا صعػبات السحل مػضػع يدتخ ال    

 عميو و السحل ركغ لكيام البلزمة الذخوط التشفيح قبل الستعيج االلتدام في تتحقق أن فقط
 .مذخوعا يكػن  وان لمتعييغ وقاببل معشيا و مسكشا الستعيج أداء يكػن  أن يشبغي
 :الذكلية الذخوط: ثانيا
لسرمحة  االشتخاط كان إذا فيسا ييجدىا خبلف أثيخ لقج الذكمية الذخوط بخرػص      
 االشتخاط تكييف أن الييئة في الخسسية شخط الستبخعألن  السذتخط مغا تبخعيعسبل  الغيخ

 بػجو الترخف و الييئة بيغ خمط ىػ وة مباشخ  غيخ ىيئة بأنو الذخعي الغيخ لسرمحة
 يحرل األخيخ ىحا بل السشتفع مالو السذتخط ييب ال الغيخ لسرمحة االشتخاط فيف عام
 أمام نكػن  أن اليسكغ ثع مغ و الستعيج و السذتخط بيغ السبخم العقج في ججيج حق عمى
 ال مبجئيا الغيخ لسرمحة االشتخاط فعقج تبخع أعسال مغ عسل أمام نكػن  إنسا و ىيئة

                                                           
براحب  يجفعو إلى التعاقج وىػ نػع مغ الغر التجليذ: استعسال شخق احتيالية تؤدؼ إلى إيقاع الستعاقج في خمط 1

 نذأة العقج وتكػيشو.
االكخاه: وىػ إجبار شخز عمى اتيان فعل ما دون رضاه بحيث لػ تخك لو أمخ ىحا الفعل لسا اختار الكيام بيػىػ يفدج 

 أؼ عبلقة عقجية وذلظ بالشدبة لمسعامبلت في األحكام العقػدية.
 في حالة ضعف. االستغبلل: ىػ ما يعيب اإلرادة عغ التعاقج حيث يكػن أحج الستعاقجيغ
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 تصبق التي الخاصة لقػاعج وفقا عادؼ عقج كأؼ فيػ خاصة شخرية ألصػل يخزع
 .1خاص شكل ألؼال تخزع  التي العقػد جسيع عمى

 :الغيخ لسرلحة لالشتخاط الخاصة الذخوط
 العقػد كل في السصمػبة العامة الذخوط بتػفخ إال الغيخة لسرمح االشتخاط يقػمال     

 كل يدتجسع أن وجب العقػد كباقي إذا فيػ والستعيج السذتخط وىسا شخفيغ بيغيقػم  ألنو
 ركغ بكل السقتخنة الذخوط سبب و محل و رضا مغ عقج أؼ لتكػيغ البلزمة األركان

أربعة  السذخع وضع العامة الذخوط جانب إلىو  لئلبصال القابمية أو البصبلن شائمة تحت
 .2شخوط خاصة

 :تعاقج السذتخط باسسو ال باسع السشتفع -1
  3.اتجاه إرادة الستعاقجيغ في حق مباشخ لمغيخ -2
 .وجػد مرمحة شخرية السذتخط -3
 .4"عجم اشتخاط أن يكػن السشتفع محجدا عقج االشتخاط -4

 أحكام اإلشتخاط لسرلحة الغيخ الفخع الثاني:
ثبلثي األشخاف مسغ حيث  بخامإن االشتخاط لسرمحة الغيخ ثشائي التكػيغ مغ حيث اإل  

 إلىل أحكامو نترخف فيو أو األثار، فيػ يشطع ثبلثة أنػاع مغ العبلقات القانػنية ولتش
و السذتخط والسشتفع  الستعيج و السشتفع )ثانيا( أو ال(أو ) العبلقة بيغ السذتخط والستعيج

 )ثالثا(.
 
 

                                                           
 .60،61ص  ص، السخجع الدابق، يادجمػالؼ أبػ  1
 .46ص ، السخجع الدابق، نػاصخ أغيبلس  2
العقج واإلرادة ، مرجر االلتدام، الشطخة العامة لبللتدامات، الػاضح في شخح القانػن السجني، دمحم صبخؼ الدعجؼ 3

 .938ص ، الجدائخ، السشفخدة

 .97ص ، السخجع الدابق، أغيبلس نػاصخ 4
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 ال: العالقة بين السذتخط والستعيجأو 
تخزع العبلقة بيغ السذتخط والستعيج لمعبلقة العامة في العقػد، أن العقج شخيعة 
الستعاقجيغ، فتحجد عبلقتيسا بسا إتفقا عميو في العقج، فيمتدم كل مشيسا ما إلتدم بو بحدغ 

التشفيح كان الصخف األخخ شمب فدخ العقج، كسا لو أن يجفع نية، فإذا إمتشع احجىسا عغ 
 حقػق  مغ يكػن وقج  ،بيشيسا الحؼ االشتخاط عقج يحكسيسا العبلقة ىحه .1بعجم التشفيح

مرمحة شخرية وىحا الحق  صاحب لكػنواالشتخاط  تشفيح في الستعيج يخاقبأن  السذتخط
 . السشتفع باسع ال باسسو، الستعيج عمىالجعػػ  تخفع أن لمسذتخط أن يعشييعشي 

 مغ 116 السادة تدسح كسا السشتفع نحػ لئللدامية الستعيجمخافقة  في الحق ولمسذتخط  
  .2م.ق

 ثانيا: العالقة بين السذتخط والسشتفع
 تتعجد العبلقة التي تخبط بيغ السذتخط والسشتفع وفقا لصبيعتيا القانػنية فيي تختمف

ضة أو بإختبلف ندبة السذتخط مع إشتخاشو لسرمحة السشتفع حيث أنو قج تكػن عبلقة مع
فإذا  بجون عػض. أوكسا أنو يسكغ قج تكػن عبلقة تبخع، وبعبارة أخخػ تكػن بعػض 

نية السعاوضة أؼ أن السذتخط يتقاضى مغ السشتفع  إلىكانت نية السذتخط متجية 
تفع مثبل كأن يكػن السذتخط بائعا واشتخط عمى عػضا، فقج يكػن السذتخط مجيشا لمسش

السذتخؼ أؼ الستعيج أن يجفع الثسغ ألحج دائشيو في ىحه الحالة يجب أن تتػفخ لجيو أىمية 
 التسييد ألن الترخف الحؼ قام بو يعج مغ الترخفات الجاخمة بيغ الشفع والزخر.

ط لمسشتفع فإن العبلقة إذا كان االشتخاط تبخعا مع السذتخ  االشتخاط تبخع للسشتفع:-1
بيشيسا تخزع لؤلحكام الييبة فيجب أن يتستع السذتخط بأىمية الستبخع ويخزع لكافة 

مغ ق.م.ج الستعمقة  776األحكام الستعمقة بالييبة في قانػن األسخة وألحكام السادة 
 الػاقعة في مخض السػت والػصية. بالترخفات

                                                           
 .92فيبللي ، السخجع الدابق، ص عمي  1
 420ص ، السخجع نفدو2
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 الحؼ بالجيغ وفاء اشتخاشو مغ وقرج لمسشتفعمجيشا  السذتخط كان اذا :معارضة االشتخاط
 احكام عميو تشصبقمعارضة  لمسشتفع جيشام السذتخطعبلقة  فياالشتخاط  عقج عميو كان
 يكػن  وقج الستعيج مغ كامبل لجيشو السدتفيج اءاستف عشج الإ السذتخطة ذم تبخا فبلء الػفا
ة الحال ىحه وفيو لرالح اشتخط الحؼ السبمغ السدتفيجاالشتخاط إقخاض  مغ السذتخط قرج

 السشتفع مع السذتخطة عبلق ان يعشي وىحا القخض الؤلحكام شبق بيشيساة العبلق نتحجث
 .1الحاالت اختبلف حدب عمى تختمف

 لعالقة بين الستعيج والسشتفع:: ااثالث
ة لسرمحاالشتخاط  عقج في ما خزت ىي بالسشتفع الستعيج تخبط التي العبلقة نإ

 التدم الحؼ العقج في شخفا يكغ لع اذ السشتفع ان ىية اساسيػ دعػ  عمى تقػم حيث2الغيخ
 ان خبللو مغ يدتصيع تحدباا مباشخ  حقا مشو اكتدب انو اال الستعيج مع السذتخط بيغ بو

 عغ الخخوج استحق وىكحا ج.م.ق مغ 106 السادة عميو مانرت وىحا الستعيج بو يصالب
 العقػد مشافع انأؼ  لمغيخ حقأ اليشذ العقج بان تقزي التي العقج اثارة ندبية قاعج

 .  3 فقط الستعاقجيغ عمى ترخقت

                                                           
 .48ص ، السخجع الدابق، نػاصخ أغيبلس1
 .55ص، السخجع الدابق، عبج الخزاق الديػرؼ 2
 .88ص ، السخجع الدابق، مشرػرؼ ليشجة3



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 :الفرل الثاني

أثخ العقج من حيث ندبية 
 السهضهع
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 تسييج:

العقج صحيحا  أقانػنيو وكمسا نذ رأثا إحجاثعمى  إرادتيغن العقج ىػ تػافق إ
 األشخاصمغ حيث  ةفانو يكتدب قػتو السمدم أثارهوشخوشو وتب  أركانو مدتػفيا لكافة

العقج  إلنذاء إرادتيغانو يكفي تػافق  مفادهالحؼ  اإلرادةسمصان  لسبجأوالسػضػع تصبيق 
كانت ندبية  فإذاوان الخادة الستعاقجيغ ىي التي تحجد مجػ االلتدامات التي يختبيا العقج 

إال في  ،مغ كان شخف فيو ر العقج إالأثااألشخاص تقتزي إال تترخف  العقج مغ حيث
السػضػع يقرج  غيخ فإن العقج مغ حيثالتعيج مغ ال أوحالة االشتخاط لسرمحة الغيخ 

انو مغ ابخم العقج صحيحا  فاألصلالحيغ وافقػا وقبمػا بو  أشخافوتمدم  ةلمعقج قػ  إنبيا 
 أو ألحجىساوال يجػز  ،لمستعاقجيغ عمييسا تشفيحه بحدغ نية ةشخيع أصبحوشخوشو  بأركانو

مبحثيغ  إلىالعقج مغ حيث السػضػع قدسشاه  ألثخبالشدبة و وال تعجيمو و قرلغيخىسا ن
 :كالتالي
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 وجهب تشفيح االلتدام العقجي :لواأل السبحث 

التدم الصخفان كسا يتختب عميو مغ  وأركانو.انذأ العقج صحيحا مدتػفيا لذخوشو  إذا  
 ألةمد ةالتي يتستع بيا العقج فان تحجيج مزسػن االلتدامات العقجي اإللدام ةشبقا لقػ  أثار
 السػضػع.لبيان نصاق العقج وحجوده مغ حيث  ةضخوري ةليأو 

 للعقج ةالسلدم ة: القه لواأل السظلب 

الستعاقج ال يجػز  ةمغ القانػن السجني فان العقج شخيع 106ة الساد شبقا لشز  
 ألحجفبل يسكغ  1التي يغيخىا القانػن  ألسباب أوباتفاق الصخفيغ  إالتعجيمو  أوو زنق

نقز العقج بسفخده فان التعجيل يكػن باتفاق ججيج بيغ الصخفيغ كسا  أوالستعاقجيغ تعجيمو 
 في ما يخز حقػق االلتدامات إالفي العقج  يتجخل إنانو ليذ لمقاضي الحق في 

 .األشخاف

 للعقج ةالسلدم ةالقه  أساس: لواأل الفخع 

 أمبج ةالستعاقجة في ضل سياد لؤلشخاف ةالحخ  اإلرادةفي  أساسا إلدامو ةيجج العقج قػ      
 ةوحجىا غيخ كافيو، فان لمعقج قػ  اإلرادةلكغ  ةعمى العبلقات القانػنياإلرادة سمصان 

جانب القانػن  إلى ةواالقترادية، ، واالجتساعيأخبلقية ،ة: قػاعج ديشيأخخػ وقػاعج  ةالسمدم
 .2والقزاء

 

 
                                                           

 .مغ القانػن السجني 106السادة  -1
 .298ص السخجع الدابق،  الػاضح في شخح القانػن السجني، ،دمحم صبخؼ الدعجؼ 2
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 للعقج ةالسلدم ةساس القه أ اإلرادة: الأو 

 في التعاقج، ةمغ حخي لؤلفخادلمعقج بشاء عمى ما  ةالسمدم ةالقػ  أساسىي  اإلرادة     
و يذتخط لكي  ىػ القانػن الحاكع بيغ الستعاقجيغ .اإلرادةفيربح ذلظ العقج قائع عمى 

تتػلج القػة السمدمة لمعقج أن يشذأ صحيحا فتتػلج عشو االلتدامات التي يجب عمى 
 .1ةالتقيج بيا وتشفيحىا بحدغ ني الستعاقجيغ

مغ القانػن السجني التي جعمت العقج القانػني  106ة الساد تزسشتووفقا لسا و 
 ان أؼ، ةالحؼ يمدم بو الستعاقجان، فيقػم مقام القانػن في تشطيع العبلقات العقجي أالتفاقي
تعجيل ىحه  أو إنياءت العقج ىي وحجىا التي تدتصيع أالتي انذ ةالسذخك اإلرادة

  .2العبلقات

 للعقج ةالسلدم ةللقه  ةالجاعس األسذثانيا: 

 ةخارج أخخػ  أسذلمعقج، فالعقج يدتسج قػتو مغ  ةالسمدم ةالقػ  أساسىي  اإلرادة      
. كسا قج يججىا في وأخبلقية ةديشي أسذالستعاقجيغ، فقج يجج العقج قػتو في إرادة عغ 
 .ألحكامو، كسا يدتسج العقج قػتو مغ القانػن السشطع ةواجتساعي ةاقترادي أسذ

 :واألخالقيالجيشي  األساس -2

الػاسع فالػفاء بيا قائع  األخبلقيبسعشاىا  ةان العقػد تبشى عمى االستقام األصل      
 ابتجاعلمعقج  ةالسمدم ةالستسثل في الػفاء بالعيػد فميدت القػ  األخبلقيعمى الػاجب 

التي جعمت  اإلسبلمية ة، ومشيا الذخيعةيو افي الجيانات الدس أساسياتجج  قانػني، بل

                                                           
 .67ص  ،السخجع الدابقالػسيط في شخح القانػن السجني الججيج، ، عبج الخزاق الديػرؼ  -1
 .298ص  ،السخجع الدابقبي، بمحاج العخ  2
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مخالفاتيا جداء تػقعيا  الداما قزائيا يتختب عمى قبل ان تكػن  ةخمكي ةقاعج الػفاء بالعيج
 الدمصة العامة.

 االقترادي واالجتساعي: األساس - 0

ن أباعتبارىا  ة،واجتساعي ةفي اعتبارات اقترادي ةقج يجج العقج قػتو السمدم
فالػفاء بالعيج  ة،كبخ مغ العبلقات التعاقجيألبالقدط ا يحطياناليغ االقترادؼ جالس

بيغ الستعامميغ وىػ  ةواالستقخار في السعامبلت مغ تعع الثق االئتسانضخورات  وتدتمدم
 ة،التي تحقق بزسان االمغ القانػني لمعبلقات التعاقجي ةاالجتساعي ةمسا تقتزيو السرمح

 .1لمستعاقجيغ ةوعجم تيجيج السخاكد القانػني

 :اإلرادةسلظان  مبجأ أساسعلى  - 3

ن أو  .في تكػيغ العقج األكبخالعقج ىي صاحبو الدمصان  أشخاف إرادةىحا يعشي ان      
اإلرادة وال تقترخ ة، الحخ  اإلرادة إلىتخجع في مرجرىا  ةكل االلتدامات وكل نطع القانػني

 ةبل تعتبخ مرجر لمقانػن لخابص ،وأحكامياو تحجيج مزسػنيا  ةالعقجي ةعمى انذاء العبلق
نعقاد العقج يقاس إو االتفاق، ىي انعكاس ليحا  اإللداميةوقػتيا  رادتيغإلا باتفاقتشذأ  ةقانػني

 ةو مشفرم ةمسيد  ةقانػني ةالتي تجعل الستعاقج متفخد في حمق ةالفخدي اإليخاداتعمى مكياس 
   .2سمػك وحيج ىػ اإلرادة ةقانػن بػاسص ةويشذئ داخل ىحه الحمق اآلخخيغعغ 

 

 
                                                           

 .45، ص 2009الػجيد في الشطخية العامة لبللتدام ديػان السصبػعات الجامعية بغ عكشػن الجدائخ  ادريذفاضمي  1
كمية ، محكخة لشيل شيادة الساجدتيخ، حجػ اللة احسج سمصان القاضي في تعجيل االلتدام التعاقجؼ و تصػيع العقج 2

 .15ص  ، الحقػق جامعة ابػبكخ بمعابج
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 الفخع الثاني: قاعجة شخيعة الستعاقجين للشقض والتعجيل للعقج إال بإتفاق أطخافو 

 ممدمو قػه لو تكػن  فيو بسا ورد أشخافو إلدام عشو يتختب صحيحا العقج نذػء نإ
 عام تأصل احجىع صيعالتدت التي شخيعتيع ويكػن  ،عميواشتسل  ما تشفيح أشخافوتحتع عمى 

 .بحلظ صخاح إذا إال وال تعجيبل نقس إال ختغي فييا يجخل بان

 متعاقجيغ شخيعة العقج بقػلو" م.ق.م 106 السادة في ذلظ عغ السذخع خولقج عب
 ."القانػن  قخرىاي سبابأل أو الصخفيغ باتفاق إال تعجيمو وال نقزو فبل يجػز

نقزو إال مغ شخف  أوتعجيمو  يسكغ ال نوفاألصل ا أيزا لمقاضي ال يحقا كس
 :وىي  ستثشاءا كغ ىحا السبجأ تخد عميو إل معا  الستعاقجان

 بإرادتو العقج إنياء لكمييسا أو الستعاقجيغ ألحج يجيد القانػن  في نز ججأو  :لىو األ الحالة
 كعقج الثقة عمى تقػم العقػد ذلظ أمثمو مغو  تشفيحه أو العقجمجة  انتياء قبل السشفخدة
 بإرادتو إنياءه شخف ألؼ فيسكغ الثقة ىحهفادا زالت ( م.ق 588-586 السػاد) الػكالة
ي رض بجون  واحج شخف مغ إلنياءة قابمن تكػ  مجتيا تعيغ التي الدمشية العقػد وأيزا

 .546 440 السادتيغ عميو نرت مثل الثاني لصخفا

 حق مثل لو حسايةاألخخ  دون  الستعاقجيغ ألحج العقج إنياء حق قانػن كسا يعصي 
 .م .ق 547 السادة معيشو حاالت في مجتيا انتياء قبل العارية إنياء في معاييخ

 بإرادتو العقج إنياء ولكيمييسا الستعاقجيغ ألحج يجب العقج في شخطوجج  إذا :الحالة الثانية
 .1السشفخدة

 

                                                           
 .11 ص ،السخجع الدابق ،دقػس 1



 الفرل الثاني..................................... ندبية أثخ العقج مغ حيث السػضػع
 

 
52 

 :العقج تعجيل في القاضي سلظة-2

العام  الرالح و لعجالةا تحقيق العقج في التجخل سمصو لمقاضي السذخع مشح      
شبقا  السحعغ ، ويعفى الصخق اإلذعان يعجل مغ الذخوط التعدفية في عقجفالقاضي لو ان 

 .1مغ القانػن السجني 110ىحا ما تشز عميو السادة  ،لقػاعج العجالة

فقخة  119جيغ السعدخ احج لمػفاء شبقا لشز السػادالس كسا يسكغ لمقاضي لو ان يسشح   
في العقج شبق  مبالغ فيوو لمقاضي ايزا ان يخفس مغ قيسة الذخط الجدائي اذا كان 

 الحج السعقػل تصبيق  إلىج ش،و لمقاضي كحلظ رد االلتدام السخ 2فقخة  184لمسادة 

 .107لشطخية الطخوف الصارئة شبقا لشز السادة 

 كانت متى انعاالذ عقػد فيلمقاضي  غ القانػن السجنيم 110السادة  تشز 
 .لياالسحعغ  الصخف يعشي أو الذخوط ىحه يعجل ان تعدفية شخوط تزسغت

  :تشفيح االلتدامات بحدن الشية-0

مغ قانػن السجني سالفة الحكخ حيث جاء فييا  1/107ىػ ما تشز عميو السادة و     
  .بحدغ نيةتشفيح العقج شبقا لسا اشتسل عميو و  يجب

 العقج وعشج إبخامالتي يجب مخاعاتيا عشج  األساسيةمغ السبادغ  السبجأيعتبخ ىحا    
كسا و مقتزى ىحا السبجأ انو يجب عمى السجيغ احتخام حدغ الشية في تشفيح التدامو  ،تشفيحه
لتشفيح العقج  األخخػ و عغ الرػر  .عمى الجائغ احتخام حدغ الشية في السصالبة بحقو يجب

بسا قج يدتجج مغ ضخوف  األخخو ذلظ بأن يحطخ احجىسا  ،ن الستعاقجيغو ابحدغ نية تع
التعميل  أو درايتيامغ  األخخالصخف متى يتسكغ فتخة قيام الخابصة التعاقجية  أثشاءو حػادث 
تعخقل التشفيح  أوالتي تؤجل  القادرة السؤقتةفعمى السجيغ احطار الجائغ بالقػة  ،مغ خصخىا

                                                           
 .281ص  ،السخجع الدابق ،دريج دمحم عمى 1



 الفرل الثاني..................................... ندبية أثخ العقج مغ حيث السػضػع
 

 
53 

و عمى السؤمغ لو احزار شخكة التأميغ بكل الصػارغ التي يكػن مغ شأنيا زيادة 
بأن العيغ السؤجخة عمى  ار السالة السؤجخخصو عمى السدتأجخ ا ،السؤمغ مشيا االخصار

 .وشظ الدقػط
حدغ الشية مفتخض لجػ  أواذ يمعب حدغ الشية دور السحخك في العبلقات العقجية      

 .1عكذ ذلظمتعاقج مالع يثبت مغ لو مرمحة 

 تحجيج مزسهن االلتدامات العقجية :السظلب الثاني

 تفديخ العقج و تكيفو القانهني :لوالفخع األ 
 :قانػن السجني ( 112_ 111السادة ) ةتطسنتفديخ العقج:  -1

في تفديخ  األصلالعقج و  يكتفي يقرج بتفديخ العقج ازالة الغسػض و الذظ الحؼ
يجب تحجيج  إنساو  ،العقج أشخاف بسا يخيجه أحجالعقج انو ال يجب تحجيج ىحا السعشى 

يعع عغ  اإلرادةاستخبلص ىحه  .السذتخكة لمستعاقجيغ معا ادةاإلر معشى العقج عمى ضػء 
 .2شخيق تفديخ عبارات العقج مغ شخف القاضي

 :لييبلفعمي  األستاذكسا يعخف       

الستعاقجيغ بغس الشطخ  إرادة إليوما انرخفت  إلىيل العقج ىػ أن يرل القاضي أو ت 
 .3الباشغالطاىخة و  باإلرادةكانت العبخة  إذاعسا 

                                                           
معة آيات عاشػر كمية الحقػق جا، تخمحكخة لشيل شيادة ماس، ندبية أثخ العقج، عفان مشرػر مدعػدة حمفاوؼ عمي، 1

 .45ص، 2019/2020الجمفة 

 .198ص ، 2006 ،دار الجامعة الججيجة االسكشجرية 1مرادر االلتدام م.ط.، رمزان ابػ الدعج 2
 .307ص  ،السخجع الدابق، يفيبللي عم 3
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كانت عبارة العقج واضحة فبل  إذامغ القانػن السجني انو *  111تشز السادة فيسا  
كان ىشاك  إذا أما ،الستعاقجيغ إرادةيميا لمتعخف عمى أو يجػز االنحخاف عشيا عغ شخيق ت

لػقػف عشج السعشى فيجب البحث عغ الشية السذتخكة لمستعاقجيغ دون ا ،يل العقجأو محل لت
 أمانة غم فخي ذلظ بصبيعة التعامل و بسا يشبغي ان يتػاف االستيجافمع  ،األلفاظفي خ الح
  .ثقة بيغ الستعاقجيغ وفقا لمعخف الجارؼ في السعامبلتو 

ال  انوغيخ  .الذظ مرمحة السجيغ يؤولمغ القانػن السجني انو  112السادة كسا تشز 
ضارا بسرمحة الصخف  اإلدمانيل العبارات الغامزة في عقػد أو يكػن ت إنيجػز 
 .السجعى

 ىي مغ خبلل دراستشا لمسادتيغ تجج ان السذخع حجد ثبلثة قػاعج لتفديخ العقجو 
 :واضحةلى: عشجما تكػن عبارة العقج و الحالة األ

يل فبل يجػز االنحخاف ىحه العبارة لمكذف عغ أو ت أوغسػض  أوؼ لبذ أاؼ ال تحسل  
كانت ال تجل عمى حكيقة  إذالكغ قج يتجخل القاضي رغع وضػح العبارات  ،نية الستعاقجيغ

 ،إلرادة اإليياتجيت  الحؼ يبحث عغ السعشى الحكيقي أنما قرجه الستعاقجيغ فالقاضي لو 
فعميو ان  ،أخخمعشى  إلىيتعخف عمى السعشى الػاضح لمعبارة  أنلكشو لمكيام بحلظ البج 

كان حكسو إال تخك السعشى الػاضح و  إلىي دفعتو الت األسبابيبيغ في حكسة الطخوف و 
 .باشبل

 عشجما تكهن عبارة العقج غيخ واضحة :الحالة الثانية

فيمتدم القاضي بسػجب القانػن  ،تػضيح إلىيل و تحتاج أو ن العبارة تتحسل التأؼ أ
فالقاضي  .بالبحث عغ الشية السذتخكة لمستعاقجيغ دون الػقػف عمى السعشى الحخفي لمعبارة

، في حالة اإلرادة إليولمستعاقجيغ التي تجل عمى حكيقة ما اتجيت  الباشغ اإلرادةبحث في 
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في مػاصل مغ معشى فيدتعيغ القاضي في ذلظ بعجه  أكثخكانت عبارة العقج تحتسل  إذا
و  ،األمانةالسعشى السػافق لصبيعة التعامل و الثقة و  إلىىشا يخجع القاضي  ،تفديخ العقج

يفدخ كامل عبارات العقج لمػصػل لمعبارات غيخ واضحة كسا يمتدم  إنعمى القاضي 
مغ السفتخض ان يكػن كبل  وألنالقاضي بتفديخ العقج وفقا العخف الجارؼ في السعامبلت 

صخح  إذا إال ،الشية السذتخكة لمستعاقجيغ إلىمغ الستعاقجيغ عمى عمع بو و ذلظ وصػال 
مغ االلتدام ىي ان  غجيبخاءة ذمة الس فاألصل ،بسخالفتيا و الذظ يفدخ لسرمحة السجيغ

 .السجيغ لسرمحة يحكع القاضي لجائغ كافية،ا أدلةلع تكغ  فإذا ،يقػم الجليل عكذ ذلظ

 تكيف العقج 2-

 إعصاءهو يقرج بتكيف العقج  ،يعتبخ تكيف العقج العسمية البلحقة لتفديخ العقج       
لتحجيج  أخخبسعشى  أو .1العقػد أنػاعفي نػع معيغ مغ  إدخالووصفا قانػنيا بغخض 
العقج البيع مثبل نحكسو قػاعج قانػنية  إنتحكع ىجا الػصف، ذلظ  القػاعج القانػنية التي

 .اإليجارعقج  التي تحكع ىي غيخ تمظ

 2الػصف القانػني ىي عسل قانػني يحج مغ صسيع ميام القاضي إعصاءعسمية و       
 إلرادةتػصمو  أو ،مغ تفديخه لعبارات العقج إليويتػلى الكيام بو عمى ضػء ما تػصل .

و القاعجة في التكيف ىي عجم تقيج القاضي بتكيف الستعاقجيغ  ،السذتخكة لمستعاقجيغ
الن  ،القاضي ال يتقيج بالػصف الحؼ يرفو الستعاقجان بيغ العقج إنذلظ  ،لترل ليسا

تكػن العبخة  إذا .غخض غيخ مذخوع إلخفاءتعسج  أوىحا الػصف قج يكػن عغ جيل 
القاضي بإعسالو  إليوالحؼ يتػصل ؼ قرجه الستعاقجان مغ تعاىجىسا و بالغخض العسمي الح

تصبيقو تصبيقا صحيحا في حجود الػقائع الثانية لجيو و كافة القػاعج و السبلبدات لمقانػن و 
                                                           

 .314ص  ،الدعجؼ السخجع الدابق ،دمحم صبخؼ  1
 .243ص  ،السخجع الدابق ،بمحاج العخبي 2
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فالقاضي يتػلى تشطيع العقج و يعصيو  ،التي تدتشتج مغ تفديخ تعميسة قانػنية السقرػدة
 ،كيف الستعاقجيغما يخالف ت إلىالقانػن ولػ تػصل ذلظ  إلحكامالػصف الرحيح شبقا 

لمعقج و  تفديخهتبيان تتبشيا السذتخكة مغ خبلل  إلى يذلظ مغ تػص يشبغيما دام انو 
و يخزع  القانػنية أثارهتحجيج بالشدبة لمستعاقجيغ و ػضػع العقج التكيف وىػ تحجيج م أىسية

 .فييا القاضي لخقابة السحكسة العميا

 تحجيج نظاق مهضهعي للعقج :الفخع الثاني

بعسمية تفديخ العقج مغ شخف القاضي والتي بسػجبيا يدتخمز الشية السذتخكة          
 لىأو و ذلظ باالستعانة بالػسائل الجاخمية و الخارجية لتفديخ في السخحمة  ،لصخفي العقج

 اآلثارو مشو  ،تحجيج نصاق ىحا العقج إلىمدتػجب عميو في السخحمة الثانية االنتقال 
ورد  .وال يقتزي ذلظ التدام الستعاقج بيا ،الستختبة عمى عاتق كل شخف مغ شخفي العقج

تحجيج نصاق العقج يتدع  إنبل  فحدب، اإلفخادفي ىحا العقج عمى وجو التخريز و 
 .1العجالةالقانػن والرخف و  إلحكامااللتدام شبقا  ليذسل ما تتصمبو شبيعة

ن السذيػد بتحجيج نصاق العقج ىػ بيان االلتدامات تتختب عمى كل مغ شخفي إ 
 .2العقج نفدو بل يتسثل ما ىػ مغ مدتمدماتوالعقج عمى ان ذلظ يعشى ما ورد فقط في 

 

 

                                                           
، 1967حمب سػريا ، مصبعة االميخ، مجيخية الكتب و السصبػعات الجامعية، زىيخ السارتية الػحيج في نطخية االلتدام -1

 .169ص 
، دار السديخة الشذخ و التػزيع و الصباعة، دراسة مقارنة، االلتدام في القانػن السجنيمرادر ، عسيخان لػصيف دمحم -2

 .14، صعسان االردن
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 :مفيهم الشظاق السهضهعي للعقج :الأو 

يدسح لشا معشي الشصاق السػضػعي لمعقج تسيده عسا يذابيو مغ سمصات مسشػحة   
  .السذتخكة لمستعاقجيغوالبعج عغ اإلرادة  لمقاضي ال سيسا سمصتو في تدييخ العقج

  :مزسهن الشظاق السهضهعي للعقج -1

القانػنية الػاقعة في ذمة  لآلثارتعيشو  ،يقرج بكيام القاضي بتحجيج نصاق العقج       
القانػن و العخف و  إلحكامو تحجيجه لكل ما تتصمبو شبيعة االتفاق شبقا  ،شخفي العقج

العجالة و عميو فإن الشصاق السػضػعي لمعقج ال يقترخ عمى االلتدامات التي تزسشيا و 
الغامس مشيا عمى القاضي في حال ما اذا  أونطسيا العقج والتي يقع عشج تكسمة الشاقز 
عجم تػقع حجوث  أوسيػ  أوجيبل مشيسا  أما ،اعقل الستعاقجان عغ تشطيع بعس العشاصخ

 اإلرادة أؼالعقج مػضػعا بتحجد بسا ارتزاه الصخفان بالفعل حتى عسجا فشصاق  أو ،شداعال
السذتخكة لمستعاقجيغ و ضسشاه  اإلرادة أؼالسذتخكة لمستعاقجيغ ارتزاه الصخفان بالفعل 

بسا يعتبخ حكسا ان الستعاقجيغ ارتزاه الستكسال نصاق العقج مغ  أو ،اتفاقيسا العقجؼ
ي القػاعج السكسمة و السفدخة في القانػن و التي ال يمجئ القاضي و ى ،حيث السػضػع

 1 .اال الستكسال ما لع يتفق عميو الستعاقجان ساإليي
  :تسييد بين تحجيج نظاق العقج و تفديخه -0

مثل التفديخ  ،األمػرتسيد دور القاضي في استكسال العقج عغ باقي  أىسيةالو مغ م    
تفديخ العقج فيكػن عشجما يجج القاضي نرػص عقج ما وضحت  أما ،التكيفو التعجيل و 

 اإلرادة إلىغيخ واضحة فيدتعيغ بسجسػعة مغ الػسائل التي يذيج بيا الػصػل  أو

                                                           
 .419، السخجع ص نطخية العقج في القانػن السجني، بمحاج العخبي1
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التسييد بيغ كل السفيػميغ بيجف تحجيج نصاق  إلىتجق الحاجة السذتخكة لمستعاقجيغ و 
 .العقج

 1السذخع أثخىابيغ اتخاذ الػسائل التي و  ،السذتخكة لكبل الستعاقجيغ اإلرادة إلىوالػصػل   
 .شبيعة التعامل تحت مصمة قػاعج العجالةالسذتخكة و  اإلرادة إشارالستكسال الشقز تحت 

 سلظة القاضي في تحجيج نظاق العقج -3

يقػم القاضي عشج حجوث نداع بذأن تشفيح العقج بعسمية تكسمة العقج بسا ىػ مغ 
مدتمدماتو وفقا لسا يقتزيو القانػن و العخق و العجالة و شبيعة االلتدام بعج انتياء القاضي 
مغ البحث عغ الشية السذتخكة لمستعاقجيغ مغ خبلل عسمية التفديخ لعبارات العقج بحدب 

حالة لذظ في معخفة  إلىحالة غسػضيا وصػال  إلىة وضػح العبارة حاالتو بجءا مغ حال
في العقج  بسػاردفبل يقف بو االمخ عشج ذلظ اذا ال يكتفي بإلدام الستعاقج  ،الشية السذتخكة

 intégration ىػ ما يدسى بشطخية تكسمة العقجو  .فحدب بل يبحث بسا ىػ مغ مدتمدماتو
ou complément de contrat،  العخف و  ،القانػن  :تبعا لسعاييخ الثبلثة و ىيو ذلظ

  .العجالة مع مخاعاة دائسا شبيعة االلتدام

ا إلييىي العػامل التي يدتخشج بيا القاضي في تحجيج نصاق العقج التي اشار و        
الدمصة التقجيخية و استكسال  ألعسالومغ قانػن السجني  65السذخع الجدائخؼ مغ السادة 

العقج قج تع فتكػن تكسمة  أنغسػض ما دام  أوىحا الشصاق و سج ما شاب العقج مغ نقز 
العقج عمى  صشعفي  مداىسةو تتع  ،العقج و تحجيج نصاقو فيسا لع يرخح بو في العقج

عمى الخخوج  السحكػرة اعبله دون زيادة في التدامات الستعاقجيغ و دون  ضػء السعاييخ
ل أو ج و مغ  مغ قانػن السجني 106عجة العقج شخيعة الستعاقجيغ الػاردة قي السادة اق

                                                           
ص  2007، ، مرخالقاىخة، القرخ لمصباعة و الجعاية و االعبلن، دمحم بدام محسػد لصفي الشطخية العامة لبللتدام 1
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السفدخة و التي لع يتفق الستعاقجيغ عمى  أوالسعاييخ السحجدة لشصاق العقج القػاعج السكسمة 
 .سكتا عغ ما يخالفيا اعتبخ جداء مغ العقج أن أحكاميامخالفة 

لمقاضي و   إليواصة بأقخب العقػد السدساة بالقػاعج السكسمة الخلمقاضي سمصة تكسمة العقج 
 .1الستعاقجيغ أرادهكحلظ االستخشاد بقػاعج الرخف الستكسال ما 

 :جا القاضي في تسجيج مدتلدمات العقالعهامل التي يدتخشج بي

 :طبيعة االلتدام-

يدتكسل الشصاق العقج بسا تفخض تمظ  أنن شبيعة االلتدام تتصمب مغ القاضي إ
و باع ممحقاتو معو ولػ لع تحكخ في العقج و مغ باع أنالصبيعة فسغ باع شيئا مثبل اعتبخ 

 مغ حقػق ي تبيغ ما عميو مغ ديػن و مالو و محبل تجاريا وجب عميو تدميع الدجبلت الت
 .السذتخؼ  إلى
  :السفدخةالقهاعج القانهنية السكسلة و  -

السفدخة في السدائل التي يتفق عمييا السكسمة و  األحكام إلىيخجع القاضي        
صخاحة فسثبل في عقج البيع و السذخف  ،الستعاقجان لع يخالفيا أنالستعاقجان عمى اعتبار 

 عقج البيع فيسا يخز  أحكامتحجيج ميعاد تدميع السبيع و مكانو و غيخىا فالقاضي يصبق 
 .ق.م  396 إلى 351السػاد مغ ىحه السدائل و التي فصستيا 

  :العخف 
ىػ سمػك متبع في مدائل معيشة برفة دائسة و  إليو اإلشارةالعخف كسا سبق 

 .2بحيث يعتقج الكل بأن ذلظ الدمػك اجبارؼ  ،فئة مشو أومتكخرة مغ قبل السجتسع 
 الثسغية تخفيس فالقػاعج العخ  أمثمةيستج القاضي بالعخف الستكسال مزسػن العقج و مغ 

                                                           
 .419ص  ،السخجع الدابق، بمحاج العخبي 1
 .10ص ، السخجع الدابق، االستاذة دقػس2
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في حالة تدميسو لبزاعة مغ  أوعخض الفدخ في حالة تأخخ البائع عغ تدميع السبيع 
 السألػفةصشف اقل جػدة مغ الرشف الستفق عميو و يمحق بالعخف الذخوط 

يدتخشج القاضي بقػاعج العجالة في تحجيج مزسػن العقج مثل التدام بائع محل  :العجالة
  .1سحل مشافدة غيخ مذخوعةتجارؼ بعجم مشافدة مغ اشتخػ مشو ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .34ص  السخجع الدابق،، بغ ناصخ وىيبة 1
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السبحث الثاني. االستثشاءات الهاردة على مبجأ ندبية العقج من 
 حيث السهضهع

 بأحكام االلتدام يغالستعاقج عمى تفخض الستعاقجيغ شخيعة العقج قاعجة تإذا كان
 استشادا وذلظ ،األخخ الصخفإال بسػافقة  وتعجيمو بشقزو الستعاقجيغ احج وحخمان العقج
 وىػ أخبلقي أساس عمى والقائسة ،اإلرادة سمصان مبجأ مغ السدتسجة لمعقج السمدمة لمقػه

 استقخار يتصمب وما االجتساعية السرمحة اتزييتق السمدمة العقجن قػة أا كسبالعيج  الػفاء
 .1السجتسع أفخاد بيغ السعامبلت

 تدسح االستثشاءات يخزع السبجأ ىحا لكغ ،الشدبية لسبجا العقج تشفيح يخزع
 أو العقج بشقس السذخع مغ استثشائي تخخيزد لػجػ  ماإ ،االتفاق مقتزيات عغ بالخخوج
 .الصارئة الطخوف لشطخيو القاضي تصبيق ،تعجيمو

 :تعجيلو أوالتخخيص االستثشائي بشقج العقج  :لوالسظلب األ 

 نقزيا يجػزفبل  الستعاقجيغ شخيعة»  انو عمى ج.م.ق مغ 106 السادة تقتزي
 .«القانػن  يقخرىا التي ألسباب أو الصخفيغ إال باتفاق وتعجيمو

وىػ يقػم  االتفاقية لمعبلقات والسشطع لمصخفيغ السمدم أالتفاقي القانػن  ىػ العقج ذلظ مفادىا
 سػاء يجػز فبل لمقاضي بالشدبة كحلظ والحال عميو اتفق لسامقام بالشدبة القانػن 

 .إرادة إلى بالخجػع إال تعجيميا أو العقج أحكام نقس ولمقاضي الستعاقجيغ

                                                           
 ،2009ط ، األردن، عسان، دار الثقافة لمشذخ والتػزيع، مرادر اإللتدام الشطخية العامة لئللتدام، أمجج دمحم مشرػر 1

 .171ص 
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 بشاء تعجيمو أو العقج نقج سمصو ليا التي وىي العقج ذاتأن السذتخكة، الستعاقجيغ
 .الشية حدغ يدتػجب مامخاعاة  مع بتشفيحىا،ممدمػن  العقج شخفي فان عميو

 .1التشفيح اثشاء الصخفيغ بيغ السدتسخ ن و ابالتع وذلظ( ج.م.ق 107 السادة)

 تعجيلو مباشخه بشص القانهن  أونقض العقج : الفخع االول

 يعجلو أو العقج ليشيي شخيعة العقج أن العام السبجأ عغ ستثشاءالسذخع ا يتجخل قج 
 إليو وجوا م بغيخ يقزيلو  يجػز فبل تقجيخيو، سمصو ذلظ في القاضي يسمظ أن دون 

 نأل لمعقج، السمدمة القػه قاعجه عغ خخوجا السذخع مغ ذلظ يكػن  أن دون  القانػن 
مخاعاة  اال تكغ لع العقج بإنياء السذخع لتجخبلت السجني القانػن  في الػاردة التصبيقات
 االفي ال تدخؼ  ةمكسم قػاعج ياأن كسا العقػد، ىحه عميو يقػم الحؼ الذخري االعتبار

 القانػن  مغ 439 السادة في السذخع نز ذلظ ومغ السخالف االتفاق وجػد عجمة حال
 عمى 548 السادة وفي الذخكاء، احج بػفاة التزامغ شخكو عقج انقزاء عمى السجني
 الػكيل بسػت الػكالة انتياء عمى 586 السادة وفي شخفييا احج بسػت العارية عقج إنياء

 .السػكل أو

 للقاضي استثشائي بتخخيص تعجيلو أو العقج نقض :ثانيا
 لبشػده، تعجيل دون و أحكام وتصبيق العقج تفديخ عمى القاضية وضيف تقترخ        

 أن لو يسكغ ال ان فبلالستعاقج ارتزاه الحؼ العقج قانػن  باحتخام اللتدام عمييا يقعلجلظ 
 السمدمةة القػ  بسبجأ مداس مغ ذلظ في بسا التعجيل أو إنياء في األشخافإرادة  محل يحل
 ضخوف وجػد حال فيل تعجيي لمقاض السذخع رخز لظذ مغ استثشاء وأن اال جالعق

                                                           
 .346ص ، 1974مشذأ السعخف اإلسكشجرية ، 5ط، السجخل إلى القانػن ، حدغ كيخة 1
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 لمقاضي السذخعخػل  العجالة تحقيق و ألحقت و العقجية االلتدامات بتػازن  اخمتة خاص
 :آلتيةالحاالت  في العقج تعجيل سمصو

 :واالستغالل ننتيجة الغب العقج لتعجيل القاضي تجخل-2

 نز وقج الستعاقج شخافاتيا االالتدام بيغ السادؼؤ التكاف عجم ىػ عسػما الفقو فيالغبغ   
 السادة في اإليي تشار أة متفخق نرػص فية بالغبغ خاص احكام عمى الجدائخؼ  السذخع

 .1العقارومشيا الغبغ في بيع  السجني القانػن  مغ 91

 مغل استغبل بػجػد العقج أشخاف بيغ السادية االلتدامات في التػازن  عجماقتخن  فإذا
 حدب استغبلال ذلظ أنك األخخ الستعاقج عمييا يػجج ضعفة لحال الستعاقجيغ احج

ضسغ عيػب اإلرادة التي  د االستغبللتعجي الت السجني القانػن  مغ 90 السادة بو ماتقزي
ا ناتج يكػن  أناشتخاط  مع لكغ غل غباالستغبل تجعل والتي لئلبصال، تيجد العقج بالقابمية

ل يتحس عقج إبخام إلى دفعو بيجف الستعاقج يريب جامع وىػػ بيغ  شير ستغبللاال عغ
 عمى بشاء لمقاضيغبغ أجاز السذخع  العقج في أنك فاذا 2.السقابمة التدامات بسقتزاه

 مغسشة  خبللو التدام مغ يشقز أو العقج يبصل أن السغبػن  يخفعيا التي غغبال دعػػ 
 الصخف يمتقي أن ضةو االسف عقج في يجػزو أن غيخ القبػل،ة شائم تحت العقج تاريخ
 الثالثة لمفتخة شبقا غالغب لخفع كافيا مايخاه  القاضي عخض اذا غغبال بصالاإلػ دعػ  األخخ

 غالغب أنػاعة كاف عمى قشصبت الاآلجال  ىحه أن غيخ السجني القانػن  مغ 90 السادة مغ
 غبدبب الغب الثسغتكسمة  الجعػػ ك خاصو، بأحكام تشفخد التي السجني القانػن  في الخاصة

                                                           
فالبائع الحق في شمب تكسمة الثسغ ، مغ القانػن السجني ''إذا البيع العقار بغيغ يديج عغ الخسذ 358/1تشز السادة  1

 .إلى أربعة أخساس ثسغ السثل''
 .151ص، السخجع الدابق، عمي فيبللي2
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 انعقاد يػم مغ سشػات ثبلث انقزت إذا 359 لمسادة شبقا تدقط التي العقار بيع في
 .العجد سبب انقصاع يػم مغ جلاألفيحدب  األىمية سييلعج بالشدبة أما ،البيع

 :العقج في الجدافي للذخط القاضي تعجيل-2

 مغ وتعػيس عيشا االلتدام تشفيح عجم عمى لتعػيس القاضيتقجيخ  ىػ الذخط الجدائي
 الجدائي الذخطمى ع وتصبيق الزخر وقػع قبل مقجما التقجيخ ىحا ويحرل فيو التأخيخ
 لقانػن مغ ا 181 إلى176مغ  السػاد في عميو السشرػص التعػيس بصخيق التشفيح أحكام
 يحجد أن لمستعاقجيغ يجػز" عمى بسشصػقيا تشز التي مغ 183 السادة مغ بإحالة السجني
 الحالة ىحه في صبقوت الحق االتفاق فيأو  العقج فيا عميي بالشز التعػيسقيسة  مقجما
 أن عميو الستفق التعػيس مقجار الجائغ ستحقاق'' ويذخط ال 181إلى 176 السػاد أحكام

 أن اثبت إذا إال التعػيس بسقجارئغ الجامصالبة  يجفع أن سجيغلم يسكغ وال ضخر عميو يقع
 .1ء اإلثبات عمى السجيغعب يشقمب إذ ،ضخر يمحقو لع الجائغ
  :اإلذعانهد عق في التعدفية للذخوط القاضي تعجيل

 يزعيا لتي الذخوطل بالقاب السحعغ بتدميعاإلذعان  عقػد فيي التخاض يحرل
 التعاقج في األصل عغ خخوجا، ذلظ يعج حيث،  2يشاقذيا إنب دون السػج لوالسحعغ 

وشخوط  مشاقرة حخيكل مشيسا  ػلة تخياو متدة قانػني مخاكد في الستعاقجان يكػن  أنمغ 
عادة  الديصخة ىحه وتخجع االخخعمى  الستعاقجيغ احج بديصخة يتسيدن اإلذعاالعقج فعقج و 

 دائخة اتداع فبعج ،3القػؼ  الستعاقجشخف  مغ والخجماتلمدمع  قانػنيأو  فعمي احتكار إلى
                                                           

القانػن السجني '' اليكػن التعػيس السحجد في االتفاق مدتحق إال إذا أثبت السجيغ أن الجائغ مغ  184/1تشز السادة 1
 .لع يمحقو الزخر''

مغ القانػن السجني الجدائخؼ عمى أنو '' يحرل القبػل في عقػد اإلذعان بسجخد التدميع لذخوط مقخرة  70تشز السادة 2
 .يرشعيا السػجب وال يتقبل السشاقذة فييا''

 .60ص ، السخجع الدابق، ي فيبلليعم3
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وىػ صاحب  الستعاقجيغ حجأصبح ا ،الحتكاريةالذخكات ا وضيػر القترادؼالشذاط ا
 بالشدبة لىػ الحا كسا زبائشومى ع يعخضياة مدبق شخوط تتزسغ عقػدبعج  لخجمة،ا

 ال حيث ،عشايدسى مح ياب قبل أن الحؼ ألخخالصخف ا عمى خضياويع التاميغ لذخكات
 تعجيل في لحقيسمظ ا أن دون  سمو،ج جالتعاق رفسذخوط أو ال تمظل القبػ ن لو اال يكػ 
 تزسغ ذاإ ما حالو في لمقاضي السذخع أجاز الزعيف لمصخفة وحساي1 الذخوط تمظ
 لساوفقا  مشيا السحعغ الصخف ويعفي الذخوط ىحه يعجل إن تعدفية، شخوطذعان اإل عقج

أو  التعجيل القاضي يخػل الحؼ الحكع ىحا أن إلى التدػية مع العجالة قػاعج بو تقزى
 تصبيق االتفاق بصبلن شائمة تحتمخالفاتيا  عمى االتفاق يجػز الأمخة  قاعجة اإلعفاء

 .2السجني القانػن  مغ 110 لسادةا

 :الظارئة الغخوف حالو في للعقج القاضي تعجيل-0

 تجعل العقج انعقادمتػقعة عشج  تكغ لع عامواستثشائية  العقج تشفيح خبلل مغ نجج قج      
تعجيل العقج  العجالة فتقزية فادحة بخدار وييجده  مخىقا الستعاقجيغ احج التدامات تشفيح

 والتيالستعاقجيغ  شخيعة العقجة قاعج عغ خخوجا الستعاقجيغ التدامات في التػازن  لتحقيق
 ىحه وأن الشية وحدغ بأمانة مشو الشاشئة التداماتو العقج في كالصخف يشفح أن تقتزي
 03/107 السادةت نر حيث لقانػن ا مرجرىا العقج بتعجيل لمقاضي السسشػحة الخخرة

 حجوثيا ىعم وتختب اتػقعي لػسعا فيا يكغ لعة عام استثشائية حػادث خأتش إذا غيخ عمى
 جازة فادح   بحيث لمسجيغمخىقا  صار مدتحيبل يربحلع  أنو  التعاقجؼ االلتدام تشفيح

                                                           
الجدائخ ، لمكتاب، السؤسدة الػششية، عقج اإلذعان في القانػن السجني الجدائخؼ والسقارن ، لعذب محفػظ بغ حامج1

 .26ص ،1990

جاز لمقاضي ، مغ القانػن السجني '' إذا تع العقج بصخيقة اإلذعان وكان قج تتزسغ شخوشا تعدفية 110تشز السادة 2
ويقع باشبل كل إتفاق عمى ، وذلظ وفقا لسا تقزي بيا العجالة، عغ مشياحيعفى الصخف السىحه الذخوط أو أن  أن يعجل

 خبلف ذلظ.
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 الحج إلى السخىق االلتدام يخد أن الصخفيغة لسرمحة مخاعا وبعج لمطخوف تبعا لمقاضي
 غيخالصارئة  الطخوف نطخية كانت ولسا ذلظ، خبلف عمى اتفاق كل باشبل ويقع السعقػل

 .1القزاء و الفقو في كبيخا ججل تولق مشزبصة

 طخفيو بإرادة تعجيلو أو العقج نقج :الفخع الثاني

 الستعاقجيغ، لتداماتال العقجؼ التػازن عمى  االقترادية الطخوف تغييخ خيؤث قج
ة إراد إليو اتجيت لسا تبعا يبقى العقج شخف مغأؼ  عاتق عمى االلتدامات تختيب لكغ

 ويدتػجب يائوأنو  العقج لتعجيل السشفخدة بإرادتو يدتغل أن عقجأؼ  عمى عيست اذ الصخفيغ
 .مجتسعة الصخفيغ اراده إلى المجػء بحلظ الكيام

 والو مزسػن لتحجيج العقج تفديخ في ميستول تتسث لمقاضي بالشدبة كحلظ مخواأل
 إلى استشاد تػضيحو سبق كسا وذلظ، 2نيائوإ أو العقج تعجيل جخاء األخخ ىػ لو يجػز

 القاضي حتىأو  الستعاقجيغ احج يسمظ ال وأنب اقخت والتي ج.م.ق 106 السادة مقتزيات
ة واحج لئلرادة يسكغ فبل ارادتيغ بيغ اتفاقة ثسخ  الفقو أن اعتبار عمى تعجيموأو  العقج نقس

 بعجم تقزي العجالة قػاعج فان لمقاضي بالشدبة كحلظ والحال فيو،ل وتعج مشياى تعف أن
 ألحج العقػد بعس في القانػن  يجبخ قج وأن غيخو ألحكام تعجيل أو بشقس لو الدساح

 .3العقج بشقس يدتقل أن الستعاقجيغ

 

 
                                                           

 .72ص ، السخجع الدابق، نػاصخ أغيبلس1

 .115ص ، السخجع الدابق، ج شػقي دمحم عبج الخحسانسأح2
العقج واإلرادة ، الجدء األول الترخف القانػني، الجدائخؼ في القانػن السجني  الشطخية العامة لئللتدام، بمحاج العخبي3

 .249ص ، 2008، 6 بغ عكشػن الجدائخ ط، السشفخدة
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  باالتفاق التعجيل أو الشقض لجهاز السدبق الهرود :الأو 

 وال تعجيل بإدارتو مشفخدا الستعاقجيغ احج فان الستعاقجيغ شخيعة العقجة لقاعج وفقا
 اإلرادة بتخاضي إلىزو نق وال تعجيمو يسكغ ال باتفاق الحخة اإلدارة توأأنذ فسا العقج نقس

أ مبج أساس عمىة قائس باتفاقيسا وتعجيمو العقجنقس  في الصخفيغة فدمصلستذتتة باالتفاق ا
 يتع فكحلظ ،الصخفيغ بيغ بالتخاضي تع قج العقج كان فإذا العقج يحكع الحؼ .اإلرادة سمصة
 العقجنقس  عمى قاالتفا في الحخية لؤلشخاف أن األصلف ،بالتخاضي تعجيمو أو نقزو

 نصاقيا، وتحجيج التعاقجية العبلقة إنذاء حخية يسمكان لكػنيسا ذلظ األمخ اقتزى وتعجيمو
 أو اإلنياء حق يسمظ اإلنذاء حق فراحب وتعجيميا عشيا الخخوج باتفاقيسا بالتبعية
 .1التعجيل

  تعجيلو أو العقج نقض الستعاقجين القانهن  تخهيل: ثانيا

 القانػن  نز دون  بشػده تعجيل أو نقزو العقج لصخفي السجيد العام لؤلصل ضافةإ   
 ذلظ، فييا أجازه حاالت عمى لمعقج السمدمة القػه مبجأ عغ خخوجا التخريز، سبيل عمى
 مباشخه بتخػيل أو لعقج فيا بحلظ بشج إدراج بتخخيز وذلظ الصخفيغ اتفاق شخط مع لكغ
 .2القانػن  مغ

 :العقج في ببشج تعجيلو أو العقج بشقج التخخيص

 مشا يتحمل أن السشفخدة بإرادتو الستعاقجيغ الحج يخػل لعقج فيا جابش الستعاقجيغ يجرج قج  
 أو العقج تعجيل سمصو حجىساأل باالعتخاف القاضي السدبق االتفاق بحلظ فيكػن  لتعاقجا
 واالشكاالت الشداعات تجشب يكػن  ما وعادة الدمصة، ىحه اساس السشفخدة اإلرادة يائوأن

                                                           
 .285ص  ،السخجع الدابق، نبيل بخاليع سعج1
 ,73ص ، السخجع الدابق، أعخاب بمقاسع، نػاصخ أغيبلس2
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 سمصان السبجأ تصبيق االمخ حكيقو في يعتبخ الحؼ البشجا ىح مثلإليخاد  سببا السدتقبمية
 .اإلرادة

 :القانهن  من ةبخخر السشفخدة باإلرادة التعجيل أو الشقج

 ياءأن العقج شخفي يتػخاىا، عاموة لسرمح مشوة مخاعاة خاص بشرػص تخجع
 في والتقيج الحق ىحا استعسال في التعدف عجم بذخط السشفخدة باإلرادة تعجيمو أو العقج
 االخخ الستعاقج الصخف اعبلم شخط أو العقج انياء تقزي ججية حالو وجػد بذخط ذلظ

 عقػد فيالسيسا  السجة السحجدة غيخ بالعقػد خاص وذلظ العقجية الخابصة فظ بشيو مدبقا
 لتعجيلإقترادية  اسبابا تجعػ قج كسا االدنى الػششي االجخ بخفع السذخع يتجخل قج العسل
 شخط مع السشفخدة بإرادتوبتعجيميا  العسلرب  يقػم حيث العسل قاتأو  كتعجيل العسل عقج

 .1العسال مرالحة مخاعا

 الظارئة الغخوف لشغخية االستثشائي التظبيق: الثاني السظلب

ي ف خمل احجاث إلى الرخامة ىحه تؤدؼ حيغ لمعقج دمةالسم لمقػه الرارم يتعحر قج
 السعقػل، الحج إلى السقابمة االلتدامات ولخد العقج شخفي التدامات بيغ العجالة ميدان

 شارئو، ضخوف ذلظ اقتزت اذا العقج بشػد تعجيل لمقاضي السذخع اجاز لمعجالة السحقق
 القػه قاعجه عغ االستثشاء ليحا ليا القاضيشخوط اعسال  ماو  الصارغ  الطخف حجث فسا

 .لمعقج السمدمة

 

 
                                                           

 .383السخجع الدابق ص ، عمي فيبللي1
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  الظارئة الغخوف مفيهم: لواأل  الفخع

 مغػؼ ة المواص مشيسا داللتو ولكل كمستيغ مغ يتكػن  الصارئة الطخوف مرصمح نإ
 والييئة العبارة وحدغ القمبو  والحكاء البخاعة ويعشي فو ضخ  جسع فة ضخ فكمس الستبايغ،
 أما شيء كلوعاء  فالصخف األزمشة ضخوف ومشو وعاؤه، الذيء وضخف بالذيء والححق

 .الصارغ  مؤنث الصارئة و شخأ االشتقاقي أصميا فسا الصارئةة كمس

 العقج تكػيغ عغ الحق عام حادث كل وأنبالصارغ  الطخف التعخيف تع فمقج اصصبلحا  
 عقج عغ الستػاردة السشافع في بيغ اختبلل عشويشجع  التعاقج، أثشاء الحرػل الستػقع غيخو 

 إرىاقا ويخىق لمعقج جبأو  كسا لتداموال السجيغتشفيح  بحيث وأجال لاأج إلى تشفيحه يتخاضى
 .1التجارة خدائخ في السألػف الحج عغ تخخجة فادح بخدارة وييجده شجيجا،

 لمعقجة السمدمالقػه  مبجأ عمى ستثشاءا كػنو إلىة اضافة الصارئ الطخوف نطخيو ان
 العقج إبخام عشجو متػقع تكغ لع ضخوف بو تحيط عشجما السجيغ جانببسخاعاة  تقزي فيي
 في الطخوف ىحه وتحجيث التشفيحة مخحم اثشاء رىاقوإ إلى فتؤدؼ الحدبان، في تأخح ولع

 عشو يتختب مسا االقترادية الطخوف تتغيخ بحيثة السدتسخ  العقػد حالتشفي اثشاء الغالب
 المسجيغ شجيج ارىاقا مخىقا االلتدام يربح أن إلى يؤدؼ فيومبالغ  اقترادؼ اختبلل حجوث
 الطخوف نفذ في الحاضخة بحالتوه تشفيح في سخاست مغ وذلظ لوة فادح خدائخ ندبيا
 معيغ، وبدعخ معيشو مجه خبللة الغحائي بالسػاد لسدتذفىغ بتسػي شخز تعاقج ذلظ مثال
 الستفقة التغحي اسعار في احرف ارتفاع إلى ادتة اقترادي ضخوف حجوث نتيجة لكغ

                                                           
رسالة دكتػرة جامعة ، تعجيل العقج في القانػن السجني الجدائخؼ والفقو اإلسبلميسمصة القاضي في ، دمحم بػكساش 1

 .243ص  ،2011/2012لخزخ باتشة الدشة الجامعية 
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 يتجخل أنة الصارئ الطخوف لشطخيو وتصبيقان السسػ  عمى سمبا شعكذي ؼالح الذيء عمييا،
 .1السعقػل حج إلى االلتدام لخد

 القانهني والفقو القانهن  في: الأو 

 العقج إبخام بعج شججدتت أو تحجث التي الػقائع الصارئة الطخوف مفيػم يجسع
 في استسخ أن فادحو بخدائخ وييجده ،لو مخىقا شخفيو احج االلتدامات تشفيح لفتجع

 دػأ مدتحيبلمتى صار  التشفيح نأل لمستعاقج،ا مخىق لكشو مسكشا، يدتسخفالتشفيح  تشفيحىا،
 فيشا مخىق، لكشو مسكشا مغ الػفاء صار اذا أما كميا الػفاء معو ويتعحر االلتدام النقزاء

 .2الصارئة الطخوفة نطخي تصبيق امام السجال يكػن 

 ال مشيسا كل كان أن حيث مغ يتذابيان فيسا القاىخة،ة القػ  وبيغ بيشو الفخق  يكسغ وىشا  
لكشيسا مغ يختمفان  اخخػ، جية مغة دفعأؼ  تحاشيو ستصاعواإل جية مغ تػقعو يسكغ

 إلى يؤدؼ مسا مدتحيبل التشفيح يكػن ة القاىخ ة القػ ة حال ففي االلتدام، تشفيح حيث مغ
 بخدارة وميجدا فقط مخىقا الصارغ، الحادث في االلتدام تشفيح يكػن  بيشسا االلتدام انقزاء

 ،وذلظ3ؤهانقزا وليذ حجة إلى السخىق لبللتدام القاضي رد يدتػجب مسا لمسجيغة فادح
 .4العجالة تحقيق شخافاال بيغ التػازن  اعاده بعج قائسا العقج ليبقى

 

 

                                                           
 .123، ص 1998مػسػعة العقػد السجنية والتجارية لبشان ، إلياس نريف1
 .386، 385 ص ص ،السخجع الدابق، دمحم صبخؼ الدعجؼ 2
مرجر اإللتدام مكتبة الػفاء القانػنية اإلسكشجرية ، القدع األول، الشطخية العامة لئللتدامات، إسساعيل عبج هللا شاىيغ3

 .2015، ديػان السصبػعات الجامعية، بغ عكشػن.الجدائخ، الصبعة التاسعة، 2013الصبعة األولى ، مرخ

 .98، ص السخجع الدابق، عمي عمي سميسان 4



 الفرل الثاني..................................... ندبية أثخ العقج مغ حيث السػضػع
 

 
71 

  االسالمي الفقو في: ثانيا

 السعخوف لشحػعمى ا معاة الصارئ الطخوفة متكاممة نطخي االسبلمي الفقو فيال نجج 
 اإليجار عقج في العحر: مشياة الفقيي الفخوع في متفخقو تصبيقات ليا نججلكششا  حجيثا،
 .الثسار بيع في حالجػائ

ال  وقتا الحجوث متػقع غيخ امخ كل ىػ باإليجار العحر :االيجار عقج في العحر -1
 عغ صاحبو فيو يعجد الحؼ العحر ذلظ ىػ الحالة ىحه في الفدخيػجب  وما ،ريجا

 .1ذلظ مغ ضخر لحقو ذلظ تع العقج ولػ تشفيح
 فييا لئلندان ادخل ول الثسار تريبافة  كل الثسار بيع في :الثسار بيع في الجهانح -2

 في الجػانح حكع في الفقياء اختمف وقج ،غيخىا أو الحذخات أو الجفاف كالجخاد
 السذتخؼ  عغ الجانحة تػضح أن صليخون اال والحشابمة السالكيةف اقػال عمى الثسار
ة ثسخ  اخيو مغ ابتاع مغ"  سمع و عميو هللا صمى قػلو ذلظ في يعتوحج السفتاح، بقجر

 .2"حق بغيخ اخيو مال يأخح قيع شيئا ثسشيا مغ يأخح فبل ةالجانح فأصابتو

 الظارئة عخوف ةنغخي عسالأ :الثاني الفخع

 يفحز( الأو )دقيقو بذخوطة مقيج فإنيا لحلظة استثشائي نطخيوة الصارئن نطخية الطخوف إ  
 .(ثانيا)ذلظ فية تقجيخية سمص مغ القانػن  خػلو بسا تػفخىا القاضي

 ةالظارئ وعخوفة نغخي تظبيق شخوط :الأو 
                                                           

، 29ص، 2003، لبشان، دار الكتاب العمسية، 2ط، 6في تختيب الذخائع ج بجائع الرشائع، عبلء الجيغ الكاساني 1
php?bid=5002#google-https://waqfeya.com/book-متاح عمى مػقع السكتبة الػاقعية 

vignette(consulté 
راجع التخخج عمى مػقع الجرر ، 2219إبغ ماجج  4528الشدائي ، 3470....، 1554قع الحجيث ر ، رواه مدمع 2

 net/hodith/shorh/134002/comsulte le 1/8/20-http.//dqrqr :الدشية عمى الخابط

https://waqfeya.com/book-php?bid=5002#google-vignette(consulté
https://waqfeya.com/book-php?bid=5002#google-vignette(consulté
https://waqfeya.com/book-php?bid=5002#google-vignette(consulté
file:///G:/bouhalfayia1/20220614_205802.docx
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الحادث  صافأو  و شخوطد تتحج.م.ج ق مغ 107 ةلمسادة الثالثة الفقخ  نزمغ   
 :يمي كساة متبايش ىية و الصارئ1الطخوفة نطخي بتػافخالصارئة  الطخف أو االستثشائي

 متخاضي يكهن  أن يذتخطا إذ بالعقج متعلق :لواأل  الذخط

ة الصارئ الطخوف نطخيو انصباق مجال أن ذلظة تاريخية لعمة نتيج الذخط ىحا ردأو       
 االلتدامات تشفيح يتصمب الحؼ بالعقػد يتعمق أنك تصػرىا مخاحل كل وخبلل نذأتيا مشح

 مجه تشفيحىا ومخحمو انعقادىا مخحمو بيغ يفرل التي العقػدأؼ  الدمغ مغة فتخ  فييا الػاردة
 الدمشية العقػد غم لكػنيع شبيعتو بدبب أما تكػن  لعقج تشفيحا في التخاضي وصفو زمشيو،

 كساية الفػر  كقجة الجوري العسل أو كاإليجار مشيا التشفيح السدتسخة( السجة عقػد) الجورية أو
 دفعوأو  لثسغ لجفعا اجبل السذتخؼ  البائع مشح ذلظ مثل لصخفيغ ا التفاق عائج التخاضي
 مصالب البائع فييا يتع التي كالحالة ،الجائغ فعلالتخاضي رجعا  ىحا يكػن  كسا بالتقديط
 في االتفاق يتع أنك ارادتيسا عغ خارجو لطخوف نتيجة يكػن  كسا الثسغ، بجفع السذتخؼ 

 يتأخخ ثع الشيائي العقج تحخيخج عش السذتخؼ  شخف مغ لثسغ دفعا يكػن  أن البيع عقج
  .2هشيخ  اجخاءات بدبب العقج ذلظ تحجيج

 كأن السجيغ، لخصا نتيجة العقج تشفيح تخاخى اذا الشطخية لتصبيق مجال ال وأن إال
 .3الصارغ  الحادث وقع أن إلى مبخر دون  تشفيحه في وتأخخ بعسل الكيام مثبل السجيغ يمتدم

 

                                                           
 .186ص  ،السخجع الدابق، بغ عيدىجيبللي 1
مرصفى عبج الجػاد، مرادر اإللتدام، السرادر اإلدارية لئللتدام )نطخية العقج واإلرادة السشفخدة( دار الكتب القانػنية 2

 .481، ص 2005مرخ 
إسساعيل عبج الشبي شاىيغ، الشطخية العامة لئللتدامات، القدع األول مرادر اإللتدام، مكتبة الػفاء القانػنية، 3

 .339، ص2013اإلسكشجرية، مرخ 
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  متهقع غيخ عاما استثشائيا الحادث يكهن  أنالذخط الثاني: 

 خرائز ثبلثة الصارغ  الحادث في تتػفخ أن يجب الصارئة الطخوفة نطخي تشصبق حتى
 .استثشائيا الحادث ويكػن  عادؼ، وغيخ وعاما ستثشائياا نكػن  ولياة جػىخي

و  ،ةالحيا شؤون  في السألػف بحدب متػقع غيخأؼ  وقػعو يشجر مسا أنمتى ك
 تذخيع صجور أو مفاجئ اضخابات أو حخب أو اعرار أو فيزان أوكحجوث زلدال  دلظ
 لػحجهالسجيغ  قائسة ويكػن عاما أؼ ال يخز ،ةتدعيخ  يمغى أوة معيشة بتدعيخ  يقخ ججيج

 لكشو استثشائي وأنب يترف أنك واذ حادث فكل الشطخية، لتصبيق مجال فبل كحلظ أنك لػ
 أو محرػلو، لتيعإ حخيق حجوث أوولجه  وفاه أومخض السجيغ  كحادثا بالسجيغ خاص
 القترادية احػاليا اضصخابات إلى تؤدؼ استثشائية ضخوف كميا لسػاشيو تدسع

 ال وبالتالي السجيغ تخزة فخدي حػادث ىي بل عامو حػادث ليدت لكشيا واالجتساعية
 .1الشطخية مغ استفادتو عمييا يتختب

  مدتحيالللسجين  مخىقا االلتدام الثالث: الذخط

 مخىقا االلتدام تشفيح اصبح اذا اال االستثشائي بالحادث اليعقج وأنب الذخط ىحامفاد      
 ا تشفيح يجعلة فادحة بخدار  السجيغ ييجد اصبح متى كحلظ االلتدام تشفيح ويريخ لمسجيغ،
 فيساة القاىخ ة القػ  وبيغو بيش لفخق يكسغ  وىشا مخىقا لكشو مدتحيبل وليذ مسكشا اللتدام

ة دفعأؼ  تحاشيو يدتصيع والة جي مغ تػقعو يسكغ ال مشيسا كل ان حيث مغ يتذابيان
 مدتحيبل يكػن ة القاىخ ة القػ ة حال في االلتدام حيث مغ يختمفان لكشيسا ،اخخػ ة جي مغ

                                                           
ت الحمبي الحقػقية ، مرادر اإللتدام دراسة تحميمية مقارنة ، مشذػرامرادر اإللتدام القدع األول عػد،رمزان أبػ الد  1

  .243، ص 2012، الصبعة األولى ، بيخوت لبشان
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 االلتدام تشفيح يكػن  حيث الصارغ  الحادث خبلف عمى االلتدام انقزاء إلى يؤدؼ مسا
 .1الحج السعقػل و ليذ انقزاؤه إلىة مسا يدتػجب رده فادحة بخدار  ميجدا فقط مخىقا

وإذ تبيغ لمقاضي أن الطخوف االستثشائية غيخ الستػقعة تختب عمى حجوثيا أن تشفيح   
 دارة فادحة فإنو يجػز لو أن يخد االلتداماإللتدام التعاقجؼ أصبح مخىقا لمسجيغ ييجده بخ

 .2حجه السعقػل دون أن يعفي السجيغ مغ تشفيح إلتدامو إلىالسخىق 

                                                           

.343، السخجع الدابق، صإسساعيل عبج الشبي  شاىيغ 
1
  

 .211 ص ،2007، م. ع، سشة  51258. 03/2007/ 21قخار السحكسة العميا، ع. م، مػرخ في   2 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتسة



 ...........................................................................خاتسةال

 
76 

 فسغ األشخاص حيث مغ لمعقج الشدبي ألثخلسبجأ ا الجراسة ىحه في تصخقشا لقج
 البحث ليغو احؼ مالجدائخ  السجني القانػن  في عمييسا لػاردةا واالستثشاءات السػضػع حيث
 عمييا الػارد والقيػدوالغيخ  الستعاقجيغ إلى العقج أثار انرخاف ومجػ العقج ندبيو في

 نطخيو وفي لبللتدام العامة الشطخية في الذييخة القانػنية السبادغ مغ الشدبية ىحه باعتبار
 .تحجيجا العقج

 السجنية القػانيغ كخستيا التي القجيسة القانػنية السبادغ مغ لعقجا أثار ندبيو مبجأ  
اد  لمعقج مرجر الحخة اإلرادة يجعل الحؼ اإلرادة سمصان مبجأ مقتزيات مغ وىػ الحجيثة

 ودانييسا خمفيسا إلى ويستج وتأنيبيسا العقج شخفي عمى أصالة العقج اثخ نصاقد يتحج بو
بسا  بالػفاء الستعاقجان يمتدم كسا ستثشاءاإ الإ لمغيخ يستج أن دون  القانػن، قخرىا بذخوط

 التحمل ليسا يجػز فبل لمعقج، الحازمة القػه عمى بشاء التدامات مغ اذمتيس في العقج رتبو
 سبيل عمى اال ذلظ السػضػعالقاضي  يخػل ال كسا باالتفاق، إال تعجيمو وال العقج مغ

 في التػازن  اختبلل إلى ادت التي الطخوف لتعبيخ مخاعاة أو القانػن  في السقخر االستثشاء
 .العقجية االلتدامات

 ال فيػ٫ االتفاقه مرجر  الغيخ إلى العقج اثار االمتجاد قانػن  السقخر االستثشاء إن  
 العقج تسجد أن لمستعاقجيغ الحخة ئلرادةل السذخع اقخ اذ ،اإلرادة سمصان مبجا عغ يحتاج
 القانػن  مغ 113 السادة ذلظ في فشرت اللتدامات الحقػق  تختيب في لكغ الغيخ عمى

ة حال ففي"  حقا يكدبو أن يجػز ولكغ، الغيخ ذمو في التداما العقج يختب ال" السجني
 في العقج يختب ال بيشسا لو، السذخطة السرمح حق العقج يختب الغيخة لسرمح االشتخاط

 رفزو أو التعيج، قبػل في بإرادتو يحتفع الحؼ الغيخ ىحا ذمو في التداما الغيخ عغ التعيج
 الستعيج تحسل التعيج الغيخ رفس فاذا العيج في الصخف الستعيجة ذم في االلتدام يختب بل

 .ذلظ تبعة
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 االستثشاء حجود عمى يخخجان ال تجعميسا بذخوط قانػنا مقيجتيغ لحالتيغا انا كسا  
 .لؤلصل الخحب السجال إلى الزيق

 ،اإلرادة سمصان مبجا عغ السػضػع حيث مغ العقج اثخة ندبي امتجاد يخخج كسا  
 السػضػع لقاضيا رفع ذاإف ،ةني بحدغ ذمتيا في لمعقج السمدمة القػه الشدبية ىحه فأساس

 لػرود عميو استحال فاذا العقج، مزسػن  عغ يدتدقى أن القاضي فعمى تشفيحىا، عشج نداع
 السذتخكة اإلرادة عغ يبحث أن عميو بحلظ قيامو وعشج التفديخ، إلىلجأ  ةبعبار  غسػض

 السجيغ وىػ الزعيف الصخف مرمحو تفديخه فيراعى  ذلظ عميو تعحر فان لمستعاقجيغ
 .البخاءةة ذم في صلاأل نة ألقاعج ساالإع وذلظ بااللتدام

ة لسرمح اإلذعان عقج في الذظ يفدخ الزعيف الصخفة حساي فية زيادو   
 .بااللتدام ادائش أو مجني أنك سػاءالسحعغ  الصخف

 الشداع عشج العقج مزسػن  تحجيج اجل مغ القاضي يقػم لمعقج لتفديخ أضافو 
 عميو فيصبق القانػن  في العقػد أصشاف مغ صشف ضسغ العقج فيجرج التكييفة بعسمي
 التكييف الن عقجىسا عمى الستعاقجيغ أضافو الحؼ بالتكييف ذلظ في يتقيج إن دون  أحكام
 .القزائي العسل صسيع مغ قانػنيو عسميو

 تشفيح في بقي ما لمعقج السمدمة القػه دائخة في البقاء الستعاقجيغ عمى ويتعيغ  
 إخبار السسكغ مغ يكغ ولعالعيشي  تشفيحال استحال إذا إال مسكشا عشو الشاشئ االلتدام
 األضخار عغ مدؤوال السجيغ فيكػن  عيشا العقج عغ الستػلج بالتداماتو الػفاء عمى السجيغ
 بتصبيق السصالبة مشيسا ألؼ يكػن  وال العقج عغ ناشئة بالتداماتو الػفاء عجم نتيجة، لمجائغ
 استحال إذا إال العقجية السدؤولية بأعسال السمدمة القػه ليحه القانػن  فخضو الحؼ الجدء
 «م.ق 106 السادة» الستعاقجيغ شخيعة العقج نأل مصمقو وبرفو نيائيا التشفيح
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 اقتزاء اال مسكشا أنك متى العيشي التشفيح عغ يعجل أن مشيسا لمجائغ يجػز فبل
 ولتحقيق مشو، تعػيزا ليعخض العيشي التشفيح عمى يستشع أن لمسجيغ يجػز ال كسا تعػيس

 االلتدام تشفيح عجم و العقجؼ الخصأ في تتسثل شخوط تػافخ مغ بج ال العقجية السدؤولية
 .بيشيسا الشدبية والعبلقة بالجائغ البلحق الزخر

 االستقخار مخاعاة السذخع فان ،شخفيو أراده إلى مرجره في يخجع العقج أنك وذا
 مغ التعجيل سمصو السذتخكة اإلرادة ىحه مشح اإلرادة سمصان السبجأ واحتخام السعامبلت

. مشيا اإلعفاء درجو إلىة جية العقمدؤولي مغ التخفيس األخيخة العقجية، السدؤولية أحكام
 إلى السدؤولية ىحه مغ جيجالتذ تسمظ كسا الجديع، وخصاه غذو عغ ناشئا مشيا أنك ما إال
 أو الصارغ  الحادث تبعة السجيغ تحريل عمى م.ق 178 السادة أجازت إذا أقرى حج
 إذا السجيغ،تو ناتجة عغ مدؤولي مغ باإلعفاء يقزي الحؼ الذخط ويبصل القاىخةة القػ 

 جاإدر  الجدائخؼ  السذخع إلى اإلشارة وترجر إجخامي، عسل عغة ناتج مدؤوليتو كانت
 صاحبو يكػن  اإلجخام العسل إن ذلظ محمو، في ليذ والحؼ اإلجخامي، العسل مرصمح

 .السذخوع غيخ الفعل مرصمح استعسال راألجج مغ أنوك جدائية مداءلة محل
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 ال: قائسة السرادرأو 

 األوايز-

 

 26ه السػافق  1395رمزان عام  20مؤرخ في  58 - 75األمخ رقع  .1
 09 /30الرادر في  78، الستزسغ القانػن السجني، ج. ر، عجد1975  سبتسبخ

ماؼ  13السؤرخ في  05 - 07غاية القانػن رقع   إلى، معجل متسع 1975/ 
2007. 

 االحكام والقخارت القزائية-
، م. ع، سشة  51258. 03/2007/ 21قخار السحكسة العميا، ع. م، مػرخ في  .1

2007. 
 قائسة السخاجع ثانيا:

 الكتب -2

إسساعيل عبج هللا شاىيغ، الشطخية العامة لئللتدامات، القدع األول، مرجر اإللتدام  .1
، ديػان السصبػعات 2013األولى مكتبة الػفاء القانػنية اإلسكشجرية مرخ، الصبعة 

 .2015الجدائخ، الصبعة التاسعة،  الجامعية، بغ عكشػن.

شاىيغ، الشطخية العامة لئللتدامات، القدع األول مرادر الشبي  سساعيل عبجا .2
 .2013اإللتدام، مكتبة الػفاء القانػنية، اإلسكشجرية، مرخ 

 .1998.إلياس نريف، مػسػعة العقػد السجنية والتجارية لبشان  .3
مرادر اإللتدام، دار الثقافة لمشذخ  لئللتدامأمجج دمحم مشرػر، الشطخية العامة  .4

 .2009والتػزيع، عسان، األردن، ط 
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أنػر سمصان، السػجد في الشطخية العامة لئللتدام، دراسة مقارنة في القانػن  .5
 .1983السرخؼ المبشاني، دار الشيطة العخبية لمصباعة والشذخ والتػزيع، 

الشطخية العامة لئللتدام في القانػن السجني الجدائخؼ، الترخف  بمحاج العخبي، .6
، ديػان السصبػعات الجامعية، الجدائخ، 6، ط1القانػني لمعقج واالرادة السشفخدة، ج

2008. 
، السرادر 1بمحاج العخبي، مرادر االلتدام في القانػن السجني الجدائخؼ، ج .7

ة، دار ىػمة لمصباعة والشذخ والتػزيع، الجدائخ، اإلدارية لمعقج واإلرادة السشفخد
2016. 

ة مقارنة بأحكام الذخيعتكية دمحم بغ أحسج، دراسة عغ الييئة في القانػن الجدائخؼ،  .8
 .2003ال شعار التخبػية، الجيػان الػششي ، اإلسبلمية والقانػن السقارن 

 .1974، مشذأ السعخف اإلسكشجرية 5القانػن، ط إلىحدغ كيخة، السجخل  .9
دريج دمحم عمي، الشطخية العامة لئللتدام، دار العمػم لمشذخ والتػزيع، عشابة،  .10

 .2004الجدائخ، 

السصبػعات الجامعية، ية الكتب و زىيخ السارتية الػحيج في نطخية االلتدام، مجيخ  .11
 .1967حمب ذن سػريا مصبعة االميخ، 

السجمج األول، نطخية عبج الخزاق الدشيػرؼ، الػسيط في شخح القانػن السجني،  .12
االلتدام بػجو عام، مرادر االلتدام، دار الحمبي الحقػقييغ، بيخوت، لبشان، 

2000. 

، دار الكتاب 2، ط6عبلء الجيغ الكاساني، بجائع الرشائع في تختيب الذخائع ج .13
 .2003العمسية، لبشان، 
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السجني  عمي عمي سميسان، الشطخية العامة لئللتدام، مرادر االلتدام مغ القانػن  .14
 .2003، ديػان السصبػعات الجامعية، الجدائخ، 6الجدائخؼ، ط 

عمي فيبللي، االلتدامات الشطخية العامة لمعقج، دار ىػمة لمشذخ والتػزيع،  .15
2013. 

الػجيد في الشطخية العامة لبللتدام ديػان السصبػعات الجامعية بغ  ادريذفاضمي  .16
  .2009عكشػن الجدائخ 

قج اإلذعان في القانػن السجني الجدائخؼ والسقارن، لعذب محفػظ بغ حامج، ع .11
 . 1990السؤسدة الػششية، لمكتاب، الجدائخ 

لػصيف دمحم عسيخان، مرادر االلتدام في القانػن السجني، دراسة مقارنة، دار  .81
 .السديخة الشذخ و التػزيع و الصباعة، عسان االردن

القرخ لمصباعة و الجعاية و دمحم بدام محسػد لصفي الشطخية العامة لبللتدام،  .19
 . 2007، االعبلن، القاىخة، مرخ

دمحم حديغ، الػجيد في نطخية االلتدام، مرادر اإللتدامات وأركانيا في القانػن  .20
 .1985السجني الجدائخؼ، السؤسدة الػششية لمكتاب، الجدائخ، 

لمصباعة دمحم حديغ، مرادر االلتدام العقج واإلرادة السشفخدة، الجار الجامعية  .21
 .2000والشذخ، اإلسكشجرية، 

دمحم صبخؼ الدعجؼ، الػاضح في شخح القانػن السجني، الشطخية العامة  .22
، دار اليجػ لمشذخ والتػزيع، 4لئللتدامات، مرادر االلتدام العقج االرادة السشفخدة، ط

 .2007الجدائخ، 
قانػن السجني دمحم صبخؼ الدعجؼ، مرادر االلتدام، الشطخية العامة لئللتدامات، ال .23

 .2003، دار الكتاب لمشذخ والتػزيع، 01الجدائخؼ، القدع 
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مرصفى عبج الجػاد، مرادر اإللتدام، السرادر اإلدارية لئللتدام )نطخية العقج  .41
 .2005واإلرادة السشفخدة( دار الكتب القانػنية مرخ 

ػق ، أثار الحق-2الجدء -ياسيغ دمحم الجبػرؼ، الػسيط في شخح القانػن السجني .25
الذخرية، أحكام اإللتدامات، السجمج األول، دار الثقافة لمشذخ والتػزيع، عسان 

 .2006األردن، 
مزان أبػ الدعػد ،مرادر اإللتدام القدع األول ، مرادر اإللتدام دراسة ر  .26

ولى تحميمية مقارنة ، مشذػرات الحمبي الحقػقية ، بيخوت لبشان ، الصبعة األ
2012. 

 والسحكخات:األطخوحات  -0

 األطخوحات: -

، سمصة القاضي في تعجيل العقج في القانػن السجني الجدائخؼ دمحم بػكساش .1
باتشة الدشة الجامعية  والفقو اإلسبلمي، رسالة دكتػرة جامعة لخزخ

2011/2012. 
جيبللي بغ عيدى، مبجأ األثخ الشدبي لمعقج واإلستثشاءات الػاردة الػاردة عميو  .2

الجدائخؼ، أشخوحة مقجمة إلستكسال متصمبات نيل شيادة في القانػن السجني 
الجكتػراه في القانػن، كمية الحقػق والعمػم الدياسية، جامعة عبج الحسيج بغ 

 .2019باديذ، مدتغانع، 

حجػ اللة احسج سمصان القاضي في تعجيل االلتدام التعاقجؼ و تصػيع العقج،  .3
 .بػبكخ بمعابجأعة كمية الحقػق جام، محكخة لشيل شيادة الساجدتيخ

حمسي ربيعة، الغيخ في العقج، دراسة في القانػن السجني وبعس القػانيغ  .4
نيل متصمبات شيادة الجكتػراه في القانػن،  الستكسالالخاصة، أشخوحة مقجمة 
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، 1قدع القانػن الخاص، كمية الحقػق والعمػم الدياسية، جامعة الجدائخ
2016/2017. 

 :الخسائل والسحكخات -

 رسائل الساجيدتيخ -أ

سسيغ، ندبية أثار العقج، محكخة لشيل شيادة ابغ ناصخ وفاء، بغ شعبلل ي .1
الساستخ، القانػن الخاص الذامل، كمية الحقػق والعمػم الدياسية، جامعة 

 .2014/2015بجاية، 

عفان، ندبية أثخ العقج، محكخة لشيل شيادة  مشرػر مدعػدة حمفاوؼ عمي، .4
كمية الحقػق جامعة آيات عاشػر الجمفة لبيس ليمى  ماستخ تحت إشخاف د.

2019/2020 . 

يمة عػيصي، األثخ الشدبي لمعقج، محكخة مقجمة إلستكسال متصمبات ماستخ عق .3
أكاديسي، تخرز قانػن أعسال، جامعة دمحم بػضياف، كمية الحقػق والعمػم 

 .2018/2019الدياسية، 
الخمف العام  إلى، عبج الحفيع عبج الػاحج، أثار العقج بالشدبة عيدى بغ ثابشة .4

والخمف الخاص، دراسة مقارنة بيغ الفقو اإلسبلمي والقانػن السجني الجدائخؼ، 
محكخة مقجمة إلستكسال متصمبات شيادة الساستخ في التخجسة والقانػن، 

 .2017/2018تخرز عمػم إسبلمية، كمية العمػم اإلندانية واالجتساعية، 
قجور سسيخة، األثار الشدبية لمعقج، محكخة لشيل شيادة الساستخ، تخرز قانػن  .5

خاص، جامعة عبج الحسيج بغ باديذ، مدتغانع، كمية الحقػق والعمػم 
 .2018/2019الدياسية، 
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لدرق بغ عػدة، الػسائل القانػنية لحساية الزسان العام، محكخة لشيل شيادة  .6
لقانػن الخاص، كمية الحقػق والعمػم الدياسية، الساجيدتيخ في القانػن، قدع ا

 .2013/2014جامعة وىخان، 
 محكخات الساستخ - ب

مشرػرؼ ليشجة، القػة السمدمة لمعقج مغ حيث األشخاص في القانػن السجني، محكخة  .1
لشيل شيادة ماستخ، تخرز قانػن خاص معسق، كمية الحقػق والعمػم الدياسية، 

 .2015جامعة آدمحم بػقخة، بػمخداس، 
مػزوغ يقػتة، نصاق مبجأ ندبية أثخ العقج بيغ الفقو اإلسبلمي والقانػن السجني  .1

الجدائخؼ، محكخة لشيل شيادة الساجيدتيخ، كمية الحقػق والعمػم الدياسية، جامعة 
 .2014/2015وىخان، 

مػالؼ أبػ جياد، سعجؼ سعػد، أثخ العقج مغ حيث األشخاص في التذخيع  .2
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 السلخص:
 

لستعاقجيغ و لسا إعساال لسبجأ العقج شخيعة ا ،لعقج ال تستج إلى غيخ الستعاقجيغآثار ااألصل أن 
، فإن قػتو تتمخز في قػة ممدمة مغ حيث األشخاص ، و مفادىا أّن الحقػق لو مغ قػة ممدمة

ستثشاء ليحا األصل فإن أثخ إعمى الستعاقجيغ دون سػاىسا ، و  االلتدامات الستختبة عغ العقج تقترخ
العقج يستج إلى غيخ األصل و نقرج بحلظ انتقالو إلى الذخز الحؼ يسثل الستعاقجيغ ، كحلظ يشرخف 

 أثخه إلى الغيخ األجشبي تساما عغ العقج.
العقج و قػة ممدمة مغ حيث السػضػع التي تقزي بأنو يجب عمى الستعاقجيغ تحجيج مػضػع و  

خل في جانبو إال جاز لمصخف السالستختبة عشو ، و  عجم اإلخبلل بااللتداماتتشفيحه عمى أكسل وجو ، و 
لتدامو بالتالي تقػم السدؤولية العقجية لمصخف السخل باأن يصمب فدخ العقج والتعػيس لجبخ الزخر، و 

 .الستحال التشفيح

 لمعقج. سمدمةالقػة ، الالعقج شخيعة الستعاقجيغ، لعقجآثار اندبية العقج،  الكلسات السفتاحية: 
 

Résumé : 
  A l’origine, les effets du contrat ne s’étendent pas aux non contractants, 

conformément au principe de pacta sunt servanda et de sa force contraignante, 

Sa force est une force contraignante en termes de personnes. et que les droits 

et obligations découlant du contrat sont limités aux seuls entrepreneurs. À 

l’exception de ce bien, l’effet du contrat s’étend au-delà du bien et, ce faisant, 

est destiné à être transmis à la personne qui le représente, ainsi qu’à la partie 

étrangère s’écartant totalement du contrat. Un ratione materiae contraignant, 

par lequel les contractants doivent déterminer l’objet du contrat et l’exécuter 

dans toute la mesure du possible, et ne pas enfreindre les obligations qui en 

découlent. 

 La partie contrevenante ne peut que chercher à se soustraire au contrat 

et à obtenir réparation, et la responsabilité contractuelle de la partie 

contrevenante est donc liée par son obligation d’éviter l’exécution. 

Mots-clés : relativité contractuelle, effets contractuels, pacta sunt servanda, 

force contraignante du contrat. 


